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Normas para a Disciplina Apresentação de Projetos - PPGOAM
Objetivo
Promover um sistema contínuo de acompanhamento das dissertações e teses a
fim de induzir uma melhoria na qualidade e cumprimento dos prazos previstos de
defesa.
Metodologia
A disciplina está dividida em dois módulos: a) módulo inicial com acompanhamento
de um professor responsável (obrigatoriamente no primeiro semestre de matrícula);
b) um segundo módulo que consiste de seminários com apresentações de tópicos
relacionados a dissertação ou tese, em diversos momentos do projeto, na forma de
seminários públicos e relatório de acompanhamento
Módulo Inicial – 1º Semestre do Primeiro Ano
Os alunos de mestrado e doutorado deverão, durante o primeiro semestre, preparar
seus projetos de mestrado e doutorado, seguindo a orientação de um professor
responsável pela disciplina. Ao final do semestre:
Mestrado - Entende-se como projeto de pesquisa nível mestrado um documento
onde o aluno apresente o seu tema de trabalho contextualizado cientificamente,
objetivos e metas, metodologia proposta, resultados esperados e cronograma. O
professor responsável por esta etapa deverá marcar um dia para que todos os
alunos possam apresentar publicamente seus projetos.
Doutorado –Entende-se por projeto de pesquisa de doutorado um documento em
que o aluno apresente a razão científica da sua proposta de Tese, ou seja, dentro
do tema definido, quais são as perguntas a serem respondidas e quais seriam as
hipóteses para estas respostas. Uma proposta metodológica deve ser apresentada
e seguida de um cronograma. O professor responsável por esta etapa deverá
marcar um dia para que todos os alunos possam apresentar publicamente seus
projetos.
As regras específicas do formato do documento escrito deverá ser definida pelo
professor responsável por este módulo.
Caso o professor veja que há problemas na elaboração da proposta/projeto, o
mesmo deve ser comunicado ao Colegiado
Segundo Módulo – Seminários
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A segunda parte da disciplina é dividida em Seminários de Acompanhamento para
alunos de Mestrado e Doutorado.
Nível Mestrado
Os alunos de mestrado deverão apresentar um seminário quando completarem 18
meses de matrícula. Este seminário consiste de uma apresentação oral e de um
relatório científico de acompanhamento (modelo em anexo). Neste seminário será
avaliado o cronograma de desenvolvimento do projeto e se o aluno tem condições
de defender a sua dissertação em 6 meses. A apresentação deverá ocorrer durante
a Semana da Pós-Graduação.

Nível Doutorado
Os alunos de doutorado deverão apresentar seminários de acompanhamento
anuais até a defesa. No ano da qualificação, o aluno está isento de apresentar
seminário. Este seminário consiste de uma apresentação oral e de um relatório
científico de acompanhamento (modelo em anexo). Neste seminário será avaliado o
cronograma de desenvolvimento do projeto. A qualidade científica deverá ser
avaliada mais detalhadamente no processo de qualificação que possui normas
próprias.

Avaliação
Neste módulo de seminários, o aluno será avaliado pelos docentes do programa na
sua apresentação oral, e o coordenador ou um professor designado pelo Colegiado
irá avaliar os relatórios de acompanhamento e trará para discussão em reunião de
colegiado.

