RELATÓRIO FINAL DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
	Ao final de cada curso de especialização ou aperfeiçoamento, o coodenador deverá elaborar 2 relatórios:
1. RELATÓRIO ACADÊMICO: Deverá ser enviado através do protocolado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação num prazo máximo de 3 meses após o encerramento das atividades didáticas do curso (Art. 78, Res. 11/2010-CEPE), após aprovação no Colegiado Tutelar.
2. RELATÓRIO FINANCEIRO: Deverá ser elaborado para os cursos onde houve movimentação de recursos financeiros e também deverá ser encaminhado ao Colegiado Tutelar para avaliação até 3 meses após o encerramento das atividades didáticas do curso. O relatório financeiro deverá ser anexado ao processo original de criação do curso. Após aprovação no Colegiado Tutelar, o relatório deverá ser analisado pelo Conselho Departamental e, em seguida, encaminhado ao Conselho Universitário (Art. 80, Res. 11/2010-CEPE). 
RELATÓRIO ACADÊMICO
O relatório acadêmico final de cada curso deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos:
I - Informações Gerais sobre o Curso
1. Nome do curso de especialização
2. Nível (especialização/aperfeiçoamento)
3. Tipo de oferta (regular/eventual)
4. Modelo pedagógico (presencial/ensino à distância) 
5. Número do processo de criação do curso
6. Centro ao qual o curso esteve vinculado
7. Colegiado Tutelar do curso
8. No da Decisão do Conselho Universitário que criou o curso e data de publicação no Boletim da UFES
9. Área/Sub-área de conhecimento do curso
11. Modalidade de financiamento (pagamento pelos alunos, gratuito, convênio, etc)
10. Datas de efetivo início e encerramento do curso
11. Dados do coordenador do curso:
    Nome, vinculação à UFES (departamento, centro), endereço, telefones e-mail
II - Listagens nominais (todas indicando sexo: masc/fem)
a) Alunos inscritos no curso
b) Alunos matriculados 
c) Alunos concludentes
d) Alunos desistentes (evasão)
e) Alunos reprovados
f) Alunos bolsistas

III - Grade curricular efetivamente implementada no curso (seguir modelo)
Disciplina
CH
Professor(es)
Titulação máxima
1. Metodologia da Pesquisa
30 h
jojojojojojojojo
Doutor
2. Metodologia do Ensino Superior
45 h
nononononono
Especialista
3. Estatística
60 h
kokokokokokoko
Mestre

Observações:
1. No caso de ter havido modificações entre a grade curricular proposta no projeto e a implementada no curso, fazer justificativa. Não há necessidade de justificar mudanças de corpo docente se o docente que efetivamente participou do curso tiver titulação igual ou superior àquela proposta no projeto.
2. Quando mais de um professor participou da disciplina, basta colocar o nome do professor responsável. Esse nome também deverá ser lançado no histórico escolar.

IV - Pautas das Disciplinas
Para cada disciplina deverá ser apresentada pauta elaborada segundo modelo abaixo:
Nome da disciplina: METODOLOGIA DA PESQUISA
Carga horária: 30 h
Professor Responsável: jojojojojojojojojojojojojojojojojojo    Titulação Máxima: Doutor
Nome dos alunos
Presença(%)
Nota final
Situação final
1. Abcdefg
85
7,0
A
2. Bcdefgh
60
9,0
R
3. Cdefghijk 
75
5,5
R
A: aprovado; R: Reprovado
Observações:
1) A frequência mínima às atividades presenciais é 75% e a nota mínima de aprovação é 6,0 (Art. 69, Res.11/2010 - CEPE)
2) Havendo reprovação por falta e por nota, prevalece a reprovação por falta
3) A presença deve ser dada como % da carga horária total da disciplina
4) As notas devem ser dadas com uma casa decimal

V - Listagem dos Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC)
Indicar a modalidade de TCC exigida dos alunos, de acordo com o estabelecido no projeto, e os procedimentos de avaliação.
Listar os Títulos dos trabalhos de conclusão, autor nota final conferida.

VI - Apreciação Geral do Curso
Avaliação crítica do coordenador em relação à execução do projeto. Deve ser inserido como um dos itens a avaliação docente feita pelos discentes.

VII - Cópia do Projeto do Curso

SOLICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS
	Após aprovação do Relatório Acadêmico o coordenador deverá encaminhar o mais brevemente possível para a PRPPG os processos individuais de solicitação de emissão de certificado para os alunos concludentes. Os documentos a serem anexados à solicitação deverão ser acompanhados por 3 (três) cópias do Histórico Escolar, conforme modelo da UFES disponível em www.prppg.ufes.br. As instruções completas para a solicitação de certificados também estão nesta mesma página. Em caso de dúvida, consultar o Departamento de Pós-Graduação da PRPPG antes de imprimir os históricos.

