
Diretrizes Disciplina Seminários 1 0 semestre de 2013 
(prof. Responsável: Juliana Calábria de Araújo) 

 
 
• Nos dias 06, 07, 10 e 11 de junho de 2013 serão avaliados os trabalhos de mestrado e 
doutorado dos alunos matriculados na disciplina Seminários. 
 
• As bancas examinadoras deverão ser compostas por dois membros. 
 
• Durante os dias dos seminários não deverão ser previstas atividades didáticas. 
 
• O coordenador de cada sessão deverá garantir o controle rigoroso do tempo de cada 
apresentação e da argüição pela banca. Tempo de apresentação para alunos de mestrado será de 
15 minutos ± 3 e para alunos de doutorado 20 minutos ±3. 
 
• O controle de presença dos alunos será feito por sessão do seminário, com listas de 
presença específicas para cada sessão (e em cada sala quando de sessões paralelas).  
 
Os conceitos serão atribuídos como a seguir: 
 
• Conceito A: sem ausência 
• Conceito B: ausência de, no máximo, 1 sessão qualquer 
• Conceito C: ausência de, no máximo, 2 sessões quaisquer 
• Nota: o aluno que faltar a mais de 2 sessões terá conceito F (reprovado por infrequência) 
 
• A programação dos seminários deverá incluir as seguintes informações: dia, horário, nome do 
aluno, nome do orientador, membros da banca examinadora. 
 
• Os projetos de pesquisa (texto) a serem apresentados durante os seminários deverão ser 
entregues ao Colegiado em formato pdf e em impressos em papel (2 vias), no máximo até 
16:00 horas do dia 29/05/2013(quarta-feira). Trabalhos não entregues no prazo serão 
excluídos da programação dos seminários. 
 
• Instruções para apresentação do Projeto de pesquisa dos alunos de mestrado (texto): mínimo de 
10 e máximo de 12 páginas, excluindo folha de rosto, referências bibliográficas e cronograma. 
 
• Instruções para apresentação do Projeto de pesquisa dos alunos de doutorado (texto): mínimo 
de 15 e máximo de 20 páginas, excluindo folha de rosto, referências bibliográficas e cronograma. 
Formatação da página: tamanho A4, margem esquerda 3,0 cm e demais 2,0 cm, fonte Times 
New Roman 12 pontos, espaço simples. 
Estrutura : Introdução (revisão bibliográfica)/Justificativa/Objetivos (Geral e 
Específicos)/Material e métodos/ Resultados/ Discussão/ Referências bibliográficas/Cronograma. 
 
• Os arquivos em pdf deverão ser disponibilizados na página da disciplina na página do próprio 
programa, 
para possibilitar a todos os alunos do programa o conhecimento prévio dos trabalhos que serão 
apresentados. 
Isso deverá ser feito com antecedência mínima de 3 dias úteis da data de início dos 
seminários. 
• Data dos seminários: 06, 07, 10 e 11 de junho de 2013 


