Comunicado MNPEF-SBF 02-2018
São Paulo, 11 de junho de 2018.
Preenchimento do Relatório semestral
Prezados coordenadores
O relatório semestral existente na plataforma do MNPEF, vai mudar. A CPG concluiu que o
atual relatório (que poucos coordenadores preenchem) é repetitivo e poucos subsídios dá tanto
para a coordenação do programa como para uma melhor gestão do polo polos coordenadores.
O novo modelo de relatório semestral (anexado abaixo) será de fácil preenchimento pelo polo
que estiver com a plataforma em dia e com bom acompanhamento do trabalho de seus alunos.
Ainda, deve ser de fácil atualização a partir do segundo semestre de preenchimento. Ciente de
que, porém, nem todos os polos têm mantido a plataforma atualizada e ainda que trocas de
coordenação podem tornar difícil ao coordenador atual resgatar informações de semestres
passados, a CPG decidiu fornecer um APOIO EXCEPCIONAL para que os polos atualizem
as informações na plataforma e preencham o primeiro relatório, referente ao primeiro
semestre de 2018.
Durante o mês de julho haverá um estagiário na secretaria da SBF ajudando os polos na
recuperação de informações. As informações que devem ser atualizadas na plataforma são,
essencialmente, (a) nome e demais dados das fichas dos alunos da turma de 2016; (b) dados
fa ficha dos alunos das turmas de 2017 e 2018 (os nomes já foram inseridos pela secretaria da
SBF); todos os dados (escola, status, orientador, etc.) dos alunos das turmas de 2016, 2017 e
2018 devem estar preenchidos. (c) O quadro de docentes credenciados; docentes que
constavam da proposta de criação do polo mas não estão mais colaborando com o programa
devem ter o status de descredenciado; lembre-se que o credenciamento de novos docentes é
prerrogativa da CPG. Em caso de dúvida ou problema no credenciamento comunique-se com o
acompanhante do polo, ele o ajudará a resolvê-lo.
Há ainda outras informações importantes no relatório, como nome, turma de ingresso, data da
defesa e título da dissertação de todos os alunos já titulados pelo polo (nesse primeiro
relatório, nos demais apenas dos titulados no semestre). Caso necessário, peça ajuda para a
secretaria da SBF mandando um e-mail para a Silvana e/ou comunique-se com o
acompanhante do polo.
O relatório deve ser salvo em formato pdf e anexado a um formulário que estará disponível na
plataforma (aba relatório semestral) a partir do mês de julho. O prazo final para o
preenchimento é dia 31 de julho. No entanto sugerimos que todos iniciem imediatamente a
coleta de informações para o seu preenchimento, pois há a necessidade de algumas
informações fornecidas pelos orientadores de alunos que se encontram em prorrogação de
prazo. Identifiquem itens do relatório que podem ser de difícil preenchimento pelo polo. Só
assim o polo irá se beneficiar do apoio da secretaria geral. Demandas de última hora podem
ficar prejudicadas. O preenchimento do relatório é uma tarefa que deve se iniciar
imediatamente.
A partir de agosto não serão concedidos recursos financeiros, inclusive de apoio à
bancas, para os polos que não entregarem o relatório semestral completo e estiverem com a
plataforma desatualizada. Ainda, caso o problema persista, pode-se não conceder novas
vagas para o polo no próximo processo seletivo. Peça ajuda se necessário, comunique ao
acompanhante do polo qualquer tipo de problema ou dificuldade específica, lembre-se que no
mês de julho a secretaria da SBF estará a disposição para ajudar nessa tarefa.
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