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ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome:

IES de origem/programa/departamento:

IES de destino/programa/departamento:

Período:

Finalidade:

Linha de Pesquisa/departamento ao que se vincularão as atividades:

2. ATIVIDADES PROPOSTAS

2.1. De Pesquisa:

Descrição em que se destaque a vinculação parcial ou total do presente plano de trabalho ao projeto de 
pesquisa apresentado: 

Atividades de pesquisa bibliográfica e/ou empírica – indicando, se possível, fontes, temáticas, estudos 
específicos:

Produção de artigos individuais e/ou coletivos em revista Nacional e Internacional - Qualis A e B, entre 
outros:

Organização/produção conjunta de outro tipo de material como livros, números temáticos em revistas, 
entre outros:

Participação em reuniões de grupos de estudo e de pesquisa, eventos, vinculados a temáticas de 
interesse:

Produção e elaboração de materiais de estudo. Traduções de textos de circulação restrita, visitas 
acadêmicas, palestras, entre outros:

2.2. De Ensino:

Descrever o tipo de participação em disciplinas, cursos, seminários ministrados para a graduação ou para 
a pós-graduação, correlacionando-a ao projeto de pesquisa em desenvolvimento
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Coorientar discentes em nível de graduação e pós-graduação

Auxiliar no atendimento aos discentes em nível de pós-graduação

2.3. De Extensão

Descrever o tipo de participação em atividades de extensão, desde que correlacionadas ao projeto de 
pesquisa em desenvolvimento:

Auxílio à organização de eventos e seminários acadêmicos (descrever que tipo de evento será organizado,
se de abrangência local, regional, nacional ou internacional, público alvo, entre outros):

3. Cronograma em forma de tabela para o período correspondente:

Atividades
da

Pesquisa

Semestre/Ano Semestre/Ano

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

4. Relatórios

Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido para aprovação do PPGH e encaminhar Relatório
Final em até 30 (trinta) dias após o encerramento da bolsa.

Local e data

_____________________________
Assinatura do Pós-Doutorando

_____________________________
Assinatura do Supervisor

Parecer do Colegiado do PPGH:

Aprovado “Ad Referendum” do Colegiado, em ____/____/201__.                  Aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação, conforme Ata N° ___________, de

_____/_____/201__.                                                                                                                          
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