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Relatório Anual para Acompanhamento dos Bolsistas 

 

O relatório de acompanhamento é elaborado anualmente pelos bolsistas com objetivo de 

acompanhamento de sua dissertação/tese. Seguem as diretrizes para sua elaboração e envio para 

a Comissão de Bolsas. 

 

1) Data de envio anual 

O envio anual do relatório de acompanhamento, no formato de um artigo com a síntese do 

estado em que está a Dissertação/Tese, para a Comissão de Bolsas do PPGA deve ser feito via 

e-mail para adm.pos@mackenzie.br  no primeiro dia útil de fevereiro. Colocar no assunto do 

e-mail: “Relatório de acompanhamento anual de bolsista para a Comissão de Bolsas”.  No corpo 

do e-mail, inserir as informações a seguir. 

Nome completo do aluno: 

TIA: 

Linha de pesquisa: 

Professor orientador: 

Título provisório do trabalho:  

 

2) Identificação 

O artigo deve ter na página inicial os Dados de Identificação do Trabalho: o título provisório 

do trabalho, seguido pelo nome do discente, TIA, Linha de Pesquisa, nome do orientador, ano 

de início do mestrado/doutorado, data esperada de defesa, data em que recebeu a bolsa, e e-mail 

do discente. Essas informações devem vir antes do corpo do artigo.  

 

3) Estrutura do corpo do artigo 

No corpo do artigo devem ser inclusas as subseções que correspondem às atividades já 

desenvolvidas, assim o conteúdo e número de páginas do artigo variará dependendo do ano do 

curso em que cada aluno está. A partir da segunda página deve vir o corpo do artigo em que 

não deve haver itemizações, iniciando com um resumo de 10 linhas. Tanto o resumo como as 

demais subseções do trabalho devem focar a sua contribuição e não o que a literatura existente 

diz. O corpo do artigo além do resumo deve incluir as seguintes subseções: 

a. Introdução 

Explicação da problematização com descrição breve da revisão bibliográfica 

desenvolvida até o momento, contextualizando o problema de pesquisa caso já 

elaborado; aqui algumas linhas revisando a literatura existente são úteis, mas 

somente para localizar o foco do trabalho no contexto da literatura. 

b. Lacuna 

Somente para os Doutorandos, explicar a Lacuna Conceitual (Teórica) e / ou  

Aplicada que o trabalho está tentando preencher, explicitando sua contribuição. 

c. Proposições e Teses 

Somente no caso de trabalhos dedutivos apresentar as 

principais Proposições/Hipóteses; teses dedutivas devem incluir a apresentação 

da Tese Proposta nessa subseção. 

d. Campo 

Expor o Delineamento da Pesquisa de Campo. 
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e. Resultados 

Apresentar eventuais Resultados, Análise/Discussão, e Conclusão caso haja. 

Teses com abordagem indutiva devem apresentar na análise/discussão a tese 

induzida caso já elaborada (somente para doutorados). 

f. Cronograma 

Apresentar a Análise Circunstanciada do Cronograma realizado no ano relativo 

ao relatório e discutir a viabilidade de realização das etapas que faltam no prazo 

restante previsto para o depósito final.  

g. Produção bibliográfica e Técnica 

Apresentação Circunstanciada da Produção Bibliográfica e Técnica no 

Ano relativo ao relatório.  

 

4) Formatação do resumo e artigo completo 

- Formato do papel: A4; 

- Fonte: Times New Roman/tamanho 12; 

- Espaçamento linhas: duplo, sendo o texto disposto em uma coluna; 

- Alinhamento: justificado; 

- Margens: Superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm. 

- As referências bibliográficas deverão ser citadas ao longo do texto de acordo com o 

sistema (autor-data), e apresentadas em ordem alfabética no final do trabalho. 

- Limite do número de páginas para os itens de 3a a 3e: até 40 páginas. 
 

5) Eliminação por falta de formatação 

Trabalhos que não estejam no formato especificado nos itens 3 e 4 serão rejeitados. 

 

6) Acompanhamento do Orientador e Procedimento de entrega 

O documento precisa ter a ciência do orientador, com sua assinatura, antes de ser remetido à 

Comissão de Bolsa.  

 

7) Das deliberações dos pareceristas e da Comissão de Bolsas 

a. A Comissão de Bolsas pode optar pelo envio a pareceristas externos solicitando parecer por 

escrito.  

b. A Comissão de Bolsas deliberará sobre o desempenho do bolsista em sua reunião 

colegiada. 

 

8) Das situações fora da conformidade 

Em situações em que o desempenho do bolsista seja considerado insatisfatório e haja 

questionamento por parte do bolsista, esse deve encaminhar uma carta para a Comissão de Bolsas 

solicitando reconsideração, pontuando as discordâncias com as devidas justificativas, no máximo 

15 dias após ter recebido a comunicação do resultado do acompanhamento anual. A decisão da 

Comissão de Bolsas sobre o pedido de reconsideração é definitiva e sobre ela não cabe recurso. 


