
 
Mestrado em Promoção da Saúde 

 

Plano de metas para os alunos bolsistas do PPGPS 2019 
 
 

1 – Entregar até o final do mês de abril o Plano Anual de Atividades (modelo dentro da Aba 
Documentos na página do programa); 
2 – Participar, quando convidado, de Projetos de órgãos de fomento (com o orientador); 
3 – Cursar a disciplina de “Metodologia do Ensino Superior” (2º semestre); 
4 – Participar de no mínimo dois eventos científicos por ano, com publicação de trabalho 
(preferencialmente artigo completo, podendo ser aceito resumo simples ou expandido); 
5– Com exceção ao primeiro semestre de vigência da bolsa, publicar ou enviar para revista, no 
mínimo Qualis B3 (área interdisciplinar), um artigo científico por semestre; 
6 – Participar da organização de eventos científicos do PPGPS e do Congresso Brasileiro de 
Promoção da Saúde; 
7 – Assistir todas as defesas de dissertação PPGPS no ano. Entregar a declaração de participação 
ou justificativa de ausência (modelo dentro da Aba Documentos na página do programa); 
8 – Participar, sempre que convocados, das reuniões e demais atividades do PPGPS (Palestras, 
seminários e etc.); 
9 – Cumprir a disponibilidade de 20 ou 40 horas, conforme a modalidade da Bolsa – comprovar 
por meio de formulário de controle de frequência (modelo dentro da Aba Documentos na página 
do programa); 
10 – Elaborar o horário de disponibilidade compatível com o horário de trabalho do orientador 
(com a assinatura de ciência do orientador); 
11 – Manter o currículo lattes atualizado; 
12 – Possuir produção acadêmica com a participação do orientador/Professor do programa, e 
que tenha aderência a linha de pesquisa/área de concentração do programa; 
13 – Defender obrigatoriamente em até 24 meses; 
14 – Entregar no final do ano letivo o relatório de atividades com a assinatura do orientando e 
do orientador, assim como os documentos comprobatórios e o currículo lattes anexados 
(modelo dentro da Aba Documentos na página do programa). 
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Sonia M. M. Gomes Bertolini                              Representante da Comissão de Bolsas do PPGPS 
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