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Atividades Programadas Obrigatória – (APO) 
MESTRADO 

 
                 Aluno (a): ______________________________________________________ 

                 ORCID: _________________________________________________________ 

                 Matrícula: ______________ 

                 Orientador: _____________________________________________________ 

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

 
 
1-MESTRANDO SEM BOLSA 

 

Requisitos:  O mestrando deve ser o primeiro autor em uma das seguintes opções: 
 

Apresentação e publicação de 1 (um) artigo completo, desenvolvido durante o 
curso de Mestrado e vinculado à Dissertação em evento científico classificado pelo 
Colegiado do Programa; 
 

Um artigo aceito para publicação em periódicos classificados no Qualis da área de 
Administração ou áreas afins; 
 

Publicação de livros ou capítulos de livro, publicados ou no prelo; 
 

Outra atividade de divulgação do conhecimento científico, não endogênica, 
aprovada pelo orientador e pelo coordenador do Programa, comprovada mediante 
declaração oficial da instituição ou organização onde foi realizada. 
 

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

 Participação em Projeto de pesquisa do orientador. 
 
*Título do projeto:______________________________________________________ 
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1.1– MESTRANDO BOLSISTA - Deve atender todos requisitos a seguir: 
 

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 de A1-
B2] 
 

Comprovante de atuação como participante de núcleo de apoio de evento 
como o 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 Dissertação.  * 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 

 


