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SEMINÁRIO GERAL 2019.2 

RECOMENDAÇÕES DE FORMA 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ), no uso de suas atribuições, e 

considerando os termos da Resolução nº 02/2017 do PPGQ, que dispõe sobre o Regulamento da Disciplina 

“Seminário Geral”, aprovou, na 364ª Reunião Ordinária de 26 de agosto de 2019, as seguintes 

“Recomendações de Forma” para esta disciplina no período 2019.2, submetidas pelo docente da disciplina, 

Prof. Júlio S. Rebouças, em 20 de agosto de 2019: 

 

A. Monografia: 

1. O conteúdo da monografia deve ter no máximo 25 páginas, incluindo folha de rosto e referências. 

2. O texto da monografia deverá será impresso em folha A4, utilizando margens superior, inferior, direita e 

esquerda de 2,0 cm. 

3. Para o corpo do texto, sugere-se a utilização de fonte Times New Roman com tamanho de 12 pontos e 

espaçamento 1,5 entre linhas. 

4. A primeira página deve conter um cabeçalho simples com a seguinte forma: 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em Química 

Disciplina Seminário Geral, 2019.1 

 

Projeto de Tese: 

Tema do Seminário Geral: 

Discente: 

5. O texto da monografia, a critério do discente, pode começar já na primeira página, imediatamente a seguir 

do cabeçalho. 

6. O conteúdo da monografia deve conter uma revisão crítica do tema deliberado pelo Colegiado, 

apresentando contextualização atual (estado-da-arte) e perspectivas claras de contribuição do 

trabalho de tese: 

a) O mero relato de lista de referências selecionadas, sem que seja acompanhada de uma análise 

crítica da revisão, pode, sob julgamento da banca, ser razão única e suficiente para reprovação nesta 

disciplina; 

b) o Conteúdo pode, a critério do discente, ser dividido em seções e/ou subseções (em numeração 

progressiva) necessárias à exposição clara, objetiva e inteligível do assunto; 

c) É obrigatória a seção “Referências Bibliográficas”. 

7. As regras de formatação (uso de negrito, itálico, etc), citação de referências, figuras e tabelas ficam a 

critério do discente, mas devem ser consistentes ao longo do texto. 

8. Todas as páginas devem ser numeradas, a partir da primeira página (ou capa). 

9. Todas as abreviaturas utilizadas devem ser definidas no texto, na primeira vez que aparecem. 

10. Elementos pré-textuais, tais como Sumário, Listas de Figuras, Listas de Tabelas, Listas de Abreviaturas, 

Agradecimentos, Dedicatória, Resumo, Abstract, Epígrafe, etc, são desnecessários no contexto desta 

disciplina. Caso sejam utilizados, devem ser computadas no número máximo de páginas. 

11. Não é necessário encadernar a monografia, sendo suficiente grampear. 
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12. Devem ser entregues no prazo máximo estabelecido no calendário 2019.2 do PPGQ; 

a) 3 (três) cópias idênticas da monografia para encaminhamento à baca examinadora, e  

b) 1 (uma) versão eletrônica, no formato PDF em dispositivo de armazenamento de dados (por 

exemplo: CD, DVD, pendrive, etc), para arquivamento no PPGQ. O dispositivo pode conter mais 

de uma monografia, desde que claramente indicado. Não serão aceitas submissões via e-mail. 

 

B. Apresentação do Seminário: 

13. O Seminário poderá, a critério do discente, ser apresentado com recursos multimídia. 

14. O tempo de apresentação do seminário deve estar compreendido entre 20 min (mínimo) e 30 min 

(máximo). 

15. O uso de vídeo durante a apresentação, se aplicável, não deve exceder 5 min (total). 

16. A escolha do recurso de apresentação (software, se aplicável) é prerrogativa do discente e a formatação 

dos slides (cores, natureza e tamanho das fontes e fundo) deve permitir a clara leitura pelos membros 

da banca examinadora. 

17. O uso de animações deve ser feito com moderação, para não prejudicar a apresentação com distrações 

desnecessárias. 

 

C. Arguição: 

18. Terminada a apresentação do seminário, a banca examinadora deverá proceder a arguição do discente 

sobre o material apresentado na monografia e no seminário, podendo abranger temas afins/correlatos 

àqueles do tema abordado. 

19. Fica a critério da banca examinadora a arguição individual por cada membro, separadamente, ou arguição 

conjunta. 

20. O tempo total de arguição (computadas as respostas do candidato) não deve ultrapassar o total de 

2 (duas) horas. 

21. É importante que o discente tenha em mãos uma cópia impressa da monografia para acompanhar a 

arguição da banca. 

 

 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química do Centro de Ciências e Exatas e da Natureza 

da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, 26 de agosto de 2019. 

 

 

Júlio Santos Rebouças 

Presidente do Colegiado do PPGQ 


