
 
 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 
Disciplina: SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE PESQUISA I 

Linha(s) de Pesquisa:  
- Perspectivas em Odontologia Clínica 

- Desempenho de Materiais Odontológicos 

- Alterações do Sistema Estomatognático 

- Saúde Bucal Coletiva  
(   ) Formação Pedagógica ( X  ) Formação para a pesquisa 
Profa. Responsável: Nádia do Lago Costa 

Professores Participantes:   
Nádia do Lago Costa 

Cláudio Rodrigues Leles 

Túlio Eduardo Nogueira 

Carga horária: 
32 horas 

Nº Créditos: 
2 

Código SIGAA: 
 

Semestre e Ano: 
2023/1 

Período:  
1ª fase - 17/03 a 28/04 

2ª fase – 02/06 a 07/07 

 

Horário:  
- 14:00 às 18:00 – 
sexta-feira 

Local: 
A definir 

N. de vagas: 
30 mestrandos 

regulares do PPGO 

 

• EMENTA:  

Análise crítica sobre elaboração do projeto e desenvolvimento da pesquisa odontológica 

do ponto de vista da originalidade (inovação), relevância (justificativa e pergunta do estudo), 

método, resultados esperados e ética. Projeto de pesquisa na prática (elaboração, formatação 

e escrita científica). 

 
• OBJETIVOS:  

Aprimorar e discutir os aspectos metodológicos do projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

pelo discente. 

 

 



 
 

• METODOLOGIA: 
 
O desenvolvimento da disciplina consistirá nas seguintes atividades seminários apresentados 

pelos alunos conforme cronograma a ser estabelecido na primeira aula, visando a discussão de 

projetos de pesquisa de suas dissertações (ver apêndice). 

 
 

• PROCESSO E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: 

Conforme determinação legal, o aluno é obrigado a frequentar o mínimo de 85% (oitenta e 

cinco por cento) da carga horária presencial da disciplina. Segundo o Regulamento do PPGO 

(Resolução CEPEC 1136/2013), o aluno deve obter conceito final A, B ou C para ter direito a 

crédito. Ao término da disciplina, cada aluno receberá uma nota de 0 a 10 (zero a dez), com 

base em:  

• Apresentação da proposta do projeto (nota 0 a 2)  

• Projeto de pesquisa (versão escrita) (nota 0 a 4): estrutura, relevância do tema, 

viabilidade, impacto do conhecimento a ser produzido.  

• Seminário (nota 0 a 2,5): desempenho na discussão de seu próprio projeto (0 a 1,5) e 

desempenho como banca examinadora (0 a 1,0).  

• Seminário (nota 0 a 1,0): apresentação oral do projeto de pesquisa (didática).  

• Entrega do arquivo final do projeto de pesquisa com as correção e adequações 

sugeridas pela banca (nota 0 a 0,5). 

Orientações detalhadas:  

1. No primeiro dia de aula (18/03/23) será apresentada a ordem das apresentações da 

proposta do projeto e projetos. 

2. O tempo para apresentação da proposta do projeto de pesquisa (Pitching Research) 

será de 7 minutos seguidos de 10 minutos de discussão com a equipe que compõe a 

disciplina. Os arquivos das apresentações deverão ser obrigatoriamente enviados em 

formato pdf, seguindo o modelo enviado pela disciplina e estes mesmos arquivos 

deverão ser projetados durante a apresentação.  

3. A proposta do projeto (Pitching Research) deverá ser enviada até o dia 13/04/2023 

4. A partir do dia 09/06/2023 serão iniciadas as apresentações dos projetos de pesquisa. 

O tempo máximo permitido para apresentação oral de cada projeto será de 25 

minutos, seguidos de 30 minutos de discussão com a equipe que compõe a disciplina, 

1 discente e 1 convidado externo indicado pelo próprio discente (doutor ou doutorando 



 
 

do PPGO ou outro programa). A indicação do convidado externo da banca deverá 

acontecer no momento de envio do projeto de pesquisa, em um tópico que será 

destinado a este fim no Google Classroom. O(a) orientador(a) deve ser consultado(a) 

para validação do nome do convidado externo. 

5. O orientador(a) e/ou coorientador(a) poderão estar presentes no dia da apresentação 

e ao final da arguição será facultado ao mesmo(a) uma fala complementar opcional de 

até 5 minutos. 

6. O projeto de pesquisa deverá ser enviado via Google Classroom até o dia 02/06/2023 

no formato que será disponibilizado pela disciplina. Os discentes sorteados para 

procederem à avaliação do projeto do(a) colega receberão o arquivo 1 semana antes 

da data da apresentação.  

 
 

• CRONOGRAMA: 
 

Dia Horário Conteúdo /tema Responsável(is) Local 

18/03 
 
 

14:00-
16:30 

• Apresentação da Disciplina; 
• Apresentação do modelo específico para 

elaboração da proposta de projeto 
(Pitching Research) e do projeto de 
pesquisa 

Equipe A definir 

13/04 
 

Até as 
23h59 

- Submissão das propostas de projetos 
(Pitching Research) (atividade assíncrona) ----- Clasroom 

14/04 14:00-
18:00 

- Apresentações das propostas de projetos 
(Pitching Research) Equipe A definir 

28/04 
 

14:00-
18:00 

- Apresentações das propostas de projetos 
(Pitching Research) Equipe A definir 

02/06 Até as 
23h59 

- Submissão do Projeto (atividade assíncrona) 
------ Clasroom 

09/06 08:00-
12:00 

- Apresentação Projetos de Pesquisa 
Equipe A definir 

16/06 08:00-
12:00 

- Apresentação Projetos de Pesquisa 
Equipe A definir 

23/06 
 

08:00-
12:00 

- Apresentação Projetos de Pesquisa 
 Equipe A definir 

30/06 
 

08:00-
12:00 

- Apresentação Projetos de Pesquisa 
Equipe A definir 

07/07 
 

08:00-
12:00 

- Apresentação Projetos de Pesquisa 
Equipe A definir 
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