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ORIENTAÇÕES PARA A DISCIPLINA SEMINÁRIO INTEGRADOR 

 

A Disciplina Seminário Integrador consiste na elaboração e apresentação, perante discentes e 

docentes do PPGATS, do projeto de pesquisa que será executado durante o curso, sendo a presença 

obrigatória a todos os alunos matriculados no período. 

 

1. Objetivos 

a) possibilitar aos mestrandos a socialização dos projetos de dissertação com docentes e discentes do 

curso visando ampliar o debate sobre a dimensão interdisciplinar do trabalho; 

b) promover a oportunidade de melhora na qualidade do projeto de dissertação, através da 

participação dos professores e alunos presentes que possam contribuir para este fim; 

c) familiarizar o aluno com a apresentação oral de projetos de pesquisa e com o ambiente de defesa 

de dissertação; 

 

2. Documentação necessária para apresentação do projeto: 

O mestrando deverá enviar seu projeto à Coordenação do PPGATS com data  definida pela 

Coordenação  para que possa enviar o mesmo aos demais docentes. 

 

3. Redação do projeto 

O projeto deverá ter no mínimo 10 páginas  e o máximo deverá ser acordado entre orientado e 

orientador e conter os seguintes tópicos: 

1. Título 

2. Linha de pesquisa 

3. Local de execução 

4. Equipe executora e apoio financeiro 

5. Introdução / Justificativa 

6. Relação Ambiente-Tecnologia-Sociedade 
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7. Hipótese científica / Problema de Pesquisa / Pressupostos 

8. Objetivos: geral e específico 

9. Material e métodos / Metodologia / Procedimentos Metodológicos 

10. Submissão ao Comitê de Ética – quando se aplicar 

11. Citar a previsão de artigos que poderão ser publicados, com sugestão de títulos e possíveis 

periódicos com a classificação Qualis 

12. Cronograma de execução 

13. Referências bibliográficas 

  

a) O projeto deverá ser redigido utilizando fonte Times New Roman (tamanho 12), texto justificado e 

com espaçamento 1,5 entre linhas. Não incluir espaçamentos adicionais entre os parágrafos. 

b) As citações bibliográficas no texto e as referências bibliográficas obedecerão às normas 

atualizadas da ABNT. 

 

4. Apresentação oral 

Todas as apresentações orais ocorrerão conforme cronograma estabelecido pela Coordenação do 

Curso. 

a) o projeto deverá ser apresentado em projetor multimídia (data-show) ou outras formas de 

apresentação que o mestrando considerar adequadas ao escopo do projeto; 

b) a apresentação oral deverá ter o mesmo conteúdo descrito no item 3; 

c) o tempo de exposição será de 10 a 20 minutos; 

d) após a exposição oral, os alunos terão de 5 a 10 minutos para participação com perguntas antes da 

avaliação dos docentes; 

e) cada docente terá até 5 minutos para os questionamentos e sugestões. 

 

5. Critérios para avaliação 

5.1. Da versão escrita 
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A versão escrita do projeto será avaliada quanto à forma de abordagem, exequibilidade e conteúdo. 

A nota será de 0 (zero) a 1 (um). 

 

5.2. Da apresentação oral 

Serão avaliados os seguintes quesitos: 

a) Problema de Pesquisa / Justificativa / Hipóteses / Pressuposto: 0 (zero) a 1 (um); 

b) Objetivos (definição, clareza e relação com a metodologia): 0 (zero) a 1 (um); 

c) Metodologia / Procedimentos Metodológicos / Material e Métodos: 0 (zero) a 1,0 (dois); 

d) Qualidade do material audiovisual apresentado (clareza e aspecto geral da apresentação, utilização 

adequada dos recursos audiovisuais: 0 (zero) a 0,5 (meio); 

e) Sequencia lógica da apresentação: 0 (zero) a 0,5 (meio); 

f) Conhecimento, segurança, objetividade e capacidade de argumentação do aluno durante as 

perguntas: 0 (zero) a 1 (um); 

g) Caráter interdisciplinar do projeto: 0 (zero) a 2 (dois); 

h) Caráter ambiental do projeto: 0 (zero) a 1 (um). 

 

Cada docente atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) envolvendo avaliação escrita e oral. E nota 

final do aluno consistirá na média aritmética das notas dos docentes presentes na aula com exceção 

daquele docente não deseje realizar a avaliação. Assim, terá um espaço na ficha de avaliação para o 

docente externar de forma escrita essa decisão. 

 

6. Aprovação 

6.1. O mestrando deverá obter nota superior ou igual a 7 (sete); 

6.2 Obtendo conceito inferior a 7 (sete), o mestrando terá direito a entrega de novo projeto e uma 

segunda apresentação oral, dentro de um prazo não superior a 30 dias; 

6.3 no caso de novo resultado negativo, o candidato será reprovado na disciplina.  
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6.4 Considerando tratar-se de uma disciplina o mestrando que não tiver no mínimo 75% de presença 

nos encontros estará automaticamente reprovado por falta; 

6.5. O orientador, caso seja necessário, complementará as informações   para melhor compreensão 

dos presentes sobre o projeto; 

6.6.  As indagações, críticas e apontamentos dos docentes deverão, obrigatoriamente, vir 

acompanhada de sugestões e encaminhamento de melhorias, não devendo ser apenas apontados 

problemas sem que se possa contribuir com sugestões; 


