
SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PATOLOGIA II  

Apresentação e Avaliação dos Resultados dos Projetos de Pesquisa  

 

Prezado estudante, 
 
Seguem abaixo os roteiros de apresentação de seu seminário e de avaliação dos demais. 
Lembramos que o importante e que apresentação gere discussão que seja um aprendizado de como 
preparar e defender um trabalho científico. Construir hipóteses a partir dos conhecimentos da 
literatura com indagação dos objetivos e métodos a serem empregados é um exercício da carreira do 
pesquisador. Por isso torna-se importante para o aluno desenvolver a capacidade de crítica e 
indagação de formular hipóteses, tecer métodos, apresentar resultados e confrontar esses resultados 
com a literatura. Lembre-se que, caso não tenha conhecimento de determinados aspectos e seja o 
avaliador, você deve participar da discussão, pois sua pergunta será respondida. Lembrar que o 
avaliador deverá fazer uma análise crítica e levantar questionamentos ou sugerir outras 
interpretações. 
 

1. Cada estudante avaliará uma apresentação da seguinte forma: uma de forma global seguindo todo 
o roteiro e a outra apenas a questão referente ao projeto. 

2. O estudante deverá enviar na semana anterior ao seu seminário uma cópia virtual do seu projeto 
para o coordenador do |Programa, o professor orientador e o aluno avalaidor. Tudo isso terá uma 
programação definida em reunião previamente agendada com o Coordenador da Disciplina antes do 
seu inicio da Disciplina). Isso deverá ocorrer entre 20 a 30 dias antes do inicio da Disciplina) com 
introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão e referências bibliográficas. Sugere-se que  
o projeto deva ter o corpo nos moldes de um artigo científico não excedendo mais de 14 
páginas (pode descontar a bibliografia), com letra sugerida de Arial 11 e espaço de texto 1,5.  

 
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DO PPROJETO 

 
A apresentação deve ter uma breve introdução (embasamento teórico) referente ao objetivo e 
metodologia a ser empregada, resultados e discussão (confronto com os dados da literatura) 
seguindo os moldes de um artigo científico.  
 



DISCENTE ou PROFESSOR AVALIADOR: ___________________________ DATA ___/___/____ 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A. Apresentação Oral (75 pontos) Pontuação 
máxima 

Pontos 
Obtidos 

1. Motivação inicial 5  

2. Definição dos objetivos 5  

3. Didática 10  

     a. Postura ou atitude 4  

     b. Domínio de voz 3  

     c. Gramática . 3  

4. Recursos audio-visuais 10  

5. Capacidade de síntese 8  

     a. Conceituação 4  

     b. Tempo de apresentação 4  

6. Nível técnico 20  

     a. Conteúdo 7  

     b. Uso de termos técnicos 6  

     c. Forma de apresentação dos resultados 7  

7. Conhecimento aparente do assunto 17  

     a. Habilidade de responder perguntas 4  

     b. Capacidade de gerar discussões 4  

     c. Conclusões 9  

 
 

B. Avaliação técnica (25 pontos) Pontuação 
máxima 

Pontos 
Obtidos 

1. Introdução e Objetivos/Justificativa 10  

2. Metodologia utilizada – análise genérica avaliando o 
tamanho da amostra, a existência de grupos controle, tipo de 
análise (ex: qualitativa, quantitativa, etc) 

20  

3. Resultados  20  

4. Discussão  40  

5.  Referencias Bibliográficas 10  

   

Total de pontos ..... 100  
 

  

 
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:  
 
 
 
 
 
Avaliador: ____________________ 


