
 

ROTEIRO PARA DISCIPLINA DE SEMINÁRIOS INTEGRADOS (PBOT7359)  

 

1. Objetivos da Disciplina: Acompanhar o andamento dos projetos de dissertação e tese – seus resultados 

parciais e redação; 

2. Obrigatória para discentes matriculados no novo regimento do PPGB (a partir de 2016.1) 

• Mestrado: no 3º semestre do curso 

• Doutorado: nos 3º e 5º semestres do curso 

3. Normas para apresentação: 

TEXTUAL 

• Formatação: Margens moderadas (padrão do Word), Fonte Times New Roman tamanho 12, 

espaçamento de 2pt entre linhas.  

• A primeira página deve conter o título do projeto, o discente (informando o nível – mestrado ou 

doutorado), e o orientador + o resumo do projeto (já com resultados parciais) e palavras-chave. 

• O conteúdo deste documento deve constar da “boneca” da dissertação. A primeira parte deve ser a 

revisão bibliográfica com as melhorias após o que foi apresentado projeto, já se encaminhando para a 

versão que será apresentada na dissertação ou tese (a partir da agregação de novas informações); A 

segunda parte deverá conter o “esqueleto” do artigo, com o que já tiver sido desenvolvido – a 

estruturação de uma introdução, a metodologia, e os resultados parciais. A terceira parte deverá conter 

o cronograma detalhado do projeto, destacando as etapas que já foram desenvolvidas com sucesso e o 

que será feito nos meses subsequentes para alcançar os objetivos que ainda são necessários. A inclusão 

das referências bibliográficas ao final é preferível.  

• O texto deverá ser entregue impreterivelmente 1 semana antes do início da disciplina, 1 exemplar em 

frente e verso, com espiral. A primeira página (identificação e resumo) deverá ser enviado em Word para 

o email da coordenação, para que possa ser gerado um PDF que será disponibilizado a todos os 

participantes da disciplina.  

APRESENTAÇÃO ORAL 

• As apresentações deverão ser estruturadas em Powerpoint, com o tempo de 10-15 minutos para o 

mestrado e 15-20 minutos para o doutorado. Devem apresentar a contextualização, mas o foco é a 

apresentação dos resultados parciais e do cronograma.  

• Serão avaliados por uma comissão que será composta por membros das diferentes áreas do Programa.  

• A presença nas apresentações dos colegas é obrigatória.  



4. Avaliação 

Os seminários serão avaliados por uma comissão de três membros – preferencialmente com especializações 

nas diferentes áreas do programa, que gerarão uma nota da apresentação oral e do conteúdo apresentado. 

Além disso, a “boneca” deverá ser entregue ao orientador que emitirá um parecer sobre a qualidade do 

conteúdo de acordo com suas expectativas para o período de pesquisa do discente.  

 

OBS: Nos semestres em que o discente está matriculado em Seminário integrado, ou seja, no terceiro 

semestre do mestrado, e nos terceiro e quinto semestres do doutorado, não é necessária a entrega dos 

relatórios parciais.  


