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Seminário de Acompanhamento Discente 
 
 

O Seminário de Acompanhamento discente deve ser realizado 12 meses após o ingresso no curso, em 

data definida pela Coordenação.  

 

O mesmo consiste da entrega de um relatório (modelo abaixo) e da apresentação oral do trabalho, 

em até 30 minutos, seguida da arguição por banca constituída de dois docentes do curso. 

 

O relatório deve ser entregue com 2 (duas) semanas de antecedência à Secretaria Acadêmica em 3 

(três) cópias impressas e encadernadas.  

 

Os objetivos do seminário são: 

 

• avaliar a capacidade de aplicação da metodologia adequada à pesquisa. 

• avaliar a capacidade de problematização, formulação de hipóteses e de desenvolvimento do 

raciocínio lógico. 

• evidenciar os primeiros resultados de pesquisa.  

 

O Seminário de Acompanhamento Discente é uma oportunidade para aluno relatar os problemas que 

vêm encontrando ao desenvolver o estudo e contar com sugestões e críticas construtivas por parte da 

banca a fim de garantir que o estudo seja concluído dentro dos 24 meses esperados. 

 
 
FORMATO DO RELATÓRIO 
 
1ª parte: relatório 

Ao longo do relatório favor utilizar fonte 12, Times New Roman, espaçamento 2,0. 

 

Introdução e justificativa 

Apresente uma revisão bibliográfica contendo os tópicos mais relevantes que devem ser abordados 
para contextualizar o leitor no tema do projeto. 
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Objetivos 

Descreva um objetivo geral e pontue os objetivos específicos. 

Metodologia 

Descreva os métodos utilizados. 

 

Resultados obtidos  

Descreva os resultados obtidos até o momento. Use tabelas, gráficos e figuras. 

 

Perspectivas  

Ressalte os dados ainda sob investigação ou o que pretende realizar até o fim do projeto (e cite como 
será realizado). 

 

Dificuldades encontradas 

Descreva os principais problemas que está enfrentando e que estejam comprometendo o andamento 
do trabalho. 

 

Cronograma e perspectivas até a conclusão da dissertação 

Apresente um quadro com os prazos detalhados para conclusão do projeto. 

 

Referências bibliográficas 

Todas as referências bibliográficas contidas no trabalho devem ser listadas nesta sessão. 

 
 
2ª parte: produção intelectual 
 

1) Liste os resumos em congresso, trabalhos publicados, aulas ministradas ou outras atividades 
consideradas pertinentes durante o período do mestrado. 
 

2) Relate o número de créditos concluídos em disciplinas obrigatórias e eletivas. 
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Capa do Relatório 

A capa do relatório deve seguir o padrão abaixo. 
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TÍTULO DO PROJETO 

 
 

 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

SAÚDE INTEGRAL DO SISTEMA 

MUSCULOESQUELÉTICO 
 CIÊNCIAS APLICADAS AO SISTEMA 

MUSCULOESQUELÉTICO 
 

 
 LINHA DE PESQUISA 

MÉTODOS PROFILÁTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS APLICADOS AO 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

 

ESFORÇO E DESEMPENHO DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 

PESQUISA TRANSLACIONAL APLICADA AO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 

 
 ALUNO 

 
 
 

 
ORIENTADORES  

 

 
 
 

 
 

DATA DA MATRÍCULA 
 DATA PREVISTA PARA A 

DEFESA DA DISSERTAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

DATA E ASSINATURA DO ALUNO E DO(S) ORIENTADOR(ES) 
 


