
 

ROTEIRO PARA RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DO BOLSISTA 

 
BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA 

INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA 

Nº do processo BIA-XXXX-X.XX/XX 

Aluno (a)  

Entrada Ano: XXXX Semestre: 1º [     ] 2° [     ] 

Vigência da bolsa  

Instituição  

Curso  

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Título  

Orientador (a)  

Atividade [     ] Pesquisa  [     ] Extensão 

 

Introdução e objetivos do projeto/plano de trabalho 

Delimitação do problema trabalhado e conexões entre o plano de trabalho do bolsista e o 

projeto no qual está inserido. Objetivos e justificativa do plano em termos de relevância para a 
ciência, a sociedade e a formação do aluno. 

 

Atividades executadas no período 

Relação das atividades executadas, em ordem cronológica, de acordo com os objetivos. 

 

Considerações finais 

Relação dos resultados ou produtos obtidos durante a execução do projeto. Exposição da 
contribuição do projeto para conhecimento científico, para a sociedade e para sua formação. 

 

Dificuldades e soluções 

Expor as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do plano e as estratégias utilizadas para 

sua resolução. 

 

Participação em reuniões científicas e publicações (no caso de projeto de pesquisa) 

Relacionar reuniões científicas e títulos de trabalhos apresentados pelo estudante durante a 
vigência da bolsa. Incluir títulos de publicações que resultaram ou se beneficiaram de seu 

trabalho. 

 

Participação em atividades de extensão (no caso de projeto de extensão) 

Relacionar atividades de extensão das quais participou durante a vigência da bolsa.  



 

Anexos 

Anexar documentos que julgar relevantes para a apresentação dos resultados do projeto. 

 

Avaliação do Bolsista 

Descrever como avalia sua participação no programa BIA ressaltando a importância do 

desenvolvimento do projeto para sua formação/crescimento acadêmico e o desempenho do 
orientador durante o período de vigência da bolsa. 

 

Parecer do Orientador 

Emitir um parecer sucinto sobre o desempenho do bolsista durante a vigência da bolsa e o 

desenvolvimento do projeto, contemplando: assiduidade, interesse, responsabilidade, 
capacidade, organização, progresso, iniciativa e produtividade do bolsista, entre outros itens 

que julgar adequados. 

 

Parecer conclusivo 

 

Na sua avaliação, o desempenho do bolsista pode ser considerado: 

 
[     ] Ruim [     ] Regular [     ] Bom [     ] Ótimo 

 

 

 

 

 

Local ______________________, data: _____/_____/__________ 

 

 

 

                     Assinatura do Orientador: ____________________________________________ 

                   

 

                     Assinatura do Bolsista: ______________________________________________ 

 


