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Instruções para Plano de Trabalho para chamada de 

Bolsa Demanda Social-CAPES 2014 
 
 
O objetivo do plano é possibilitar acompanhamento do programa do aluno que se dedica 
integralmente ao programa. Deve ser feito junto com o orientador. 
 
O plano deve cobrir os seguintes pontos: 
 
• Nome: 
• Nome do Orientador: 
• Data da reunião de definição do plano: 
• Disciplinas: relacionar linha a linha, a disciplina (com código) que fará em cada 

semestre e o número de créditos acumulado, cumprindo créditos mínimos para 
qualificação em ate 15 meses. 

• Disciplinas optativas: listar disciplinas optativas ou de grupo de pesquisa (com código) 
que cursará, linha a linha, e o número de créditos acumulados, cumprindo os créditos 
que faltam para depósito, em até 30 meses. 

• Créditos especiais: listar as atividades que conferem créditos especiais, linha a linha, e o 
número de créditos acumulados, cumprindo os créditos que faltam para depósito, em até 
30 meses. 

• Listar congressos que pretende participar durante o programa. Desejável 1(um) ao ano. 
Informar se deseja apoio para pagamento da taxa de inscrição. 

• Informar habilidades que pretende desenvolver ao longo do programa (ex. idiomas, 
escrita científica, métodos quantitativos, outros): 

• Periodicidade de reuniões de orientação:  
• Participará de grupo de pesquisa:  (  ) SIM, (  ) NÃO, Se sim, qual o nome do grupo de 

pesquisa que fará parte? Qual a periodicidade das reuniões planejadas do grupo? 
• Conhece detalhadamente o regulamento do programa: (  ) SIM, (  ) NÃO 
• Pretende exercer representação discente:  (  ) SIM, (  ) NÃO 
• Data prevista de qualificação: 
• Data prevista de depósito: 
• Abstract do seu projeto de dissertação (se não possuir um projeto já negociado, informar 

o tema aproximado, e método provável): 
 
Ao final, assinar. O orientador deve dar ciência do plano. 
 
* Folha A4, Times New Roman, espaço simples entre linhas. 
 


