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DATAS: 26, 28 e 30 de outubro de 2020  

Apresentação: 20 min seguida de comentários/perguntas: 10 min. Total por candidato: 30 min 

Instruções 

 
1. A apresentação no seminário é obrigatória para os discentes da turma 2019, listados na tabela 

adiante. 
2. Cada discente deve apresentar, obrigatoriamente, de maneira formal sobre o andamento do Trabalho 

Final de Mestrado.  
3. Durante a apresentação, 2 (dois) avaliadores indicados pela coordenação e colegiado, com 

experiência no tema, serão indicados a compor a banca de avaliação do seminário. 
4. O aluno terá 20 minutos para apresentação do seminário, em formato de slides no Powerpoint ou 

outro, seguida de 10 minutos de comentários e arguição dos avaliadores. 
5. Como sugestão, a apresentação do seminário pode seguir a formatação, a critério do orientador e 

aluno, com: (a) título do trabalho, nome do aluno e do(s) orientador(es); (b) introdução, 
problemática/justificativa, (c) objetivo geral e específicos, (d) revisão bibliográfica, (e) metodologia ou 
materiais e métodos, (f) resultados parciais, (g) considerações preliminares, (h) próximas etapas e 
desafios/fatores limitantes que possam prejudicar o andamento do trabalho; (i) cronograma de 
execução; (j) referências bibliográficas principais. 
6. Na avaliação do seminário, o discente deve demonstrar: (a) domínio do tema e segurança na 

exposição; (b) planejamento do trabalho; (c) desenvolvimento da pesquisa; (d) capacidade de 
identificação do problema investigado; (e) formulação de hipóteses e desenvolvimento de raciocínio 
lógico; (f) capacidade de aplicação da metodologia, de forma adequada à pesquisa; (g) capacidade de 
discussão dos resultados obtidos até o momento; (h) análise crítica quanto aos problemas identificados, 
e soluções. 
7. A programação com os dias, horários e plataformas de videoconferência das apresentações encontra-
se divulgada em nosso site.  
8. Os seminários podem ter a participação de outros docentes e discentes do programa, de maneira a 
colaborar ao andamento dos trabalhos.  
9. O seminário deverá contar com a presença do orientador ou do co-orientador (quando houver), além 
dos 2 avaliadores convidados.  
 

ANEXO – Tabela com a programação dos seminários de acompanhamento de dissertações 2020 - Obrigatório 
para os discentes listados na tabela abaixo. 
 
 
 
 
 
 


