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NORMATIVA 03/2019 

 

A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA E SAÚDE 

(PPGOS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Regimento Interno do PPGOS, pela presente, RESOLVE: 

 

Estabelecer as funções e atribuições da Comissão de Acompanhamento Discente, no período 11/02/2019 

a 11/02/2021: 

 

É o grupo de trabalho responsável pelo acompanhamento do desempenho acadêmico e científico dos 

discentes, através da análise semestral dos relatórios de atividades, onde constará a produção intelectual do 

discente e pesquisador em estágio pós-doutoral e cronograma atualizado do projeto de pesquisa da 

Dissertação ou Tese. Esta comissão manterá o Colegiado atualizado com relação à produção intelectual e 

atividades que vem sendo desenvolvidas pelo discente. São atribuições desta comissão: 

 

I – manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos e do cumprimento das 

diferentes fases previstas pelo Programa; 

II - estar apto a fornecer a qualquer momento um diagnóstico do estágio do desenvolvimento do trabalho dos 

alunos em relação à duração do curso, para verificação pelo Colegiado do programa; 

III – manter arquivo atualizado, com informações das seguintes atividades individuais dos alunos: publicação 

científica (artigos, capítulos de livros, resumos em anais), impacto/qualidade das publicações, apresentação de 

trabalhos em eventos, participação em eventos, trabalhos técnicos, orientações e tutorias, desempenho do 

discente na Pós-Graduação, andamento do projeto de pesquisa e outros*; 

IV - fornecer relatório semestral informando a produção técnico científica do discente e pesquisador em 

estágio  pós-doutoral, de acordo com o descrito no item III;  

V – avaliar a aderência do projeto de pesquisa de dissertação e tese às linhas de pesquisa do programa, bem 

como sua viabilidade de execução. 

*Esses dados serão utilizados pela Comissão de bolsa e Colegiado como critérios para manutenção de bolsas 

de estudo durante o curso de Mestrado e Doutorado; 

 



 

Salvador, 10 de junho de 2019. 

 

Cumpra-se e publique-se. 
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