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Atividades Programadas Obrigatória – (APO) 
DOUTORADO  

   

  Aluno (a): ______________________________________________________ 

   ORCID: _________________________________________________________ 

               Matrícula: ______________ 

               Orientador: ____________________________________________________ 

Obs. Os requisitos abaixo somente serão validados mediante apresentação de cópias dos certificados, 
listas e após a apreciação do Orientador e Coordenador do Programa, ratificados com suas respectivas 
assinaturas no prazo de 30 dias antes do depósito da defesa. 
 

 

2-Doutorandos sem bolsa de estudo 

Requisitos:   Um artigo científico publicado ou aceito em periódico localizado nos estratos 

superiores do Qualis CAPES (A1, A2, B1 ou B2 ou correspondentes) desenvolvido 

durante o curso de Doutorado e vinculado à Tese. O doutorando deve ser o primeiro 

autor do artigo.  

 

Participação em seminários de pesquisa do PPGA, um por semestre, a partir do 

3º (terceiro) semestre, até o depósito da Tese.  

* Indicar os semestres de participação:____________________________________ 

 
 Participação em Projeto de pesquisa do orientador  

 
* Título do projeto: ______________________________________________________ 
 

 
      2.1– SE BENEFICIÁRIOS DA ISENÇÃO DE TAXA_UPM_DOUTORADO 

Requisitos:   02 Artigos em periódicos Qualis 
 

 02 Apresentações em eventos 
 

 Estágio Docente (Anexar certificado ou comprovante de atuação como docente 
em IES no período da vigência do benefício) 
 

Participação em seminários de pesquisa do PPGA, um por semestre, a partir do 
3º (terceiro) semestre, até o depósito da Tese.  
* Indicar os semestres de participação:____________________________________ 
 

 Participação em Projeto de pesquisa do orientador  
 
* Título do projeto:  
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2.2– SE BENEFICIÁRIOS BOLSISTAS CAPES /CNPQ /MACKPESQUISA (MOD.I e MOD.II).  

Requisitos:   Estágio Docente (Anexar certificado ou comprovante de atuação como 
docente em IES no período da vigência do benefício) 
 

 Comprovante de aceite ou publicação de artigo em periódico [Qualis A1 ou A2] 
 

Comprovante de atuação como avaliador do encontro anual do Academy of 

Management – todos os anos do curso em que teve bolsa 

 

Comprovante de atuação como moderador/debatedor de seção de 

evento (como Semead) – todos os anos do curso em que teve bolsa 

 

Participação em seminários de pesquisa do PPGA, um por semestre, a partir 

do 3º (terceiro) semestre, até o depósito da Tese. * Indicar os semestres de 

participação:____________________________________ 

 
 Participação em Projeto de pesquisa do orientador  

 
* Título do projeto:  
 

 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Aluno (a):                                                                                                         Orientador (a): 
 
 
 
 
______________________________ 
Aprovação do Coordenador do PPGA                                                                                  Data: ___/___/____.     
Prof. Dr. Diogenes de Souza Bido 


