
1. E-mail *

2.

3.

4.

Ficha de Acompanhamento e
Autoavaliação Discente
Prezada(o) aluna(o) 

Todo ano, os pós-graduandos, conforme Regimento da Pró - Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, precisam realizar a rematrícula no respectivo Programa de Pós-Graduação. Esta 
Ficha de Acompanhamento faz parte do processo de rematrícula do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem/Unifesp e deverá ser 
preenchido até o dia 16 de abril. 

Além de preencher este formulário, solicitamos que siga os passos abaixo, para 
rematrícula no sistema da ProPGPq: 

1 - Acesse o site https://remat.unifesp.br/pos-grad/ 
2 - Entre com seu usuário e senha da intranet 
3 - Confirme, inclua ou altere seus dados cadastrais; 
4 - Descreva uma ocorrência se necessário (será visível após a confirmação dos dados 
cadastrais); 
5 - Clique no botão de rematrícula (será visível após a confirmação dos dados cadastrais). 

Obs. Todos os alunos com situação “Ativa” deverão realizar a rematrícula no sistema, 
incluindo matrículas de abril de 2021.   

*Obrigatório

Nome:

Número de Matrícula:

Orientador:

https://www.google.com/url?q=https://remat.unifesp.br/pos-grad/&sa=D&source=editors&ust=1621954267529000&usg=AFQjCNG78yRVKy4vDZyuFxlGcCTPp4DNtw


5.

Marcar apenas uma oval.

Mestrado

Doutorado

Pós-Doc

6.

7.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 11

Bolsista

8.

Marcar apenas uma oval.

Capes - Demanda Social

CNPq

Fapesp

9.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Curso:

Término do Curso (mês e ano):

Bolsista

Agência de Fomento:

Realizou o PAD?



10.

Disciplinas

No mestrado é necessário o cumprimento de 25 créditos e no doutorado 40 créditos.  
 
Caso tenha cursado disciplinas em outros Programas ou realizado atividades 
passíveis de aproveitamento de créditos (verifique quais são em 
<http://ppg.enfermagem.sites.unifesp.br/filtro/orientacoes-gerais-ppgs>), 
solicitamos que envie a declaração/comprovante ao seu orientador, que deverá 
encaminhar à Secretaria, informando quantos créditos aprovará para inclusão em 
seu histórico. 
 
No PPGE-EPE/Unifesp, há três disciplinas instrumentais, que devem ser realizadas 
por todos os alunos. 
 
Para mestrandos as disciplinas são: 
 
- Metodologia da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa  
- Elaboração de Artigos Científicos e Análise de Periódicos Científicos  
 
Para doutorandos a disciplina é: 
 
- A Pós-Graduação e a Construção do Conhecimento na Enfermagem  
 
Para os doutorandos que não cursaram o mestrado no PPGE-EPE/Unifesp as 
disciplinas são: 
 
- Metodologia da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa  
- Elaboração de Artigos Científicos e Análise de Periódicos Científicos  
- A Pós-Graduação e a Construção do Conhecimento na Enfermagem  

11.

Marque todas que se aplicam.

Metodologia da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa

Elaboração de Artigos Científicos e Análise de Periódicos Científicos

A Pós-Graduação e a Construção do Conhecimento na Enfermagem

Projeto de Pesquisa

Caso não, qual o planejamento?

Qual(is) disciplina(s) instrumental(is) cursada(s) até o momento?

https://www.google.com/url?q=http://ppg.enfermagem.sites.unifesp.br/filtro/orientacoes-gerais-ppgs&sa=D&source=editors&ust=1621954267534000&usg=AFQjCNG9F9oG73WBx8GkIyeAfXvLuEsDgQ


12.

Marcar apenas uma oval.

dentro do esperado

acima do esperado

abaixo do esperado

13.

Produção Científica no ano de 2020

14.

Marcar apenas uma oval.

Não

Sim

15.

16.

Marcar apenas uma oval.

Não

Sim

Você considera que o desenvolvimento do seu projeto está:

Caso você tenha respondido abaixo do esperado, informe quais providências
serão tomadas.

Publicações em revistas:

Se sim, quais revistas?

Apresentações em evento científico nacional:



17.

18.

Marcar apenas uma oval.

Não

Sim

19.

20.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Se sim, quantos?

Apresentações em evento científico internacional:

Se sim, quantos?

Outras produções científicas:

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

