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Relatório sobre o seminário de curso 
 

 
I. Sugestão de estrutura 
 
Elementos pré-textuais 
 

Folha de rosto (obrigatório)   
Resumo (obrigatório)  
Lista de ilustrações (caso se aplique)  
Lista de tabelas (caso se aplique)  
Lista de abreviaturas e siglas (caso se aplique)  
Lista de símbolos (caso se aplique)  
Sumário (obrigatório) 

 
Elementos textuais 
 

1. Objetivos e justificativa 

2. Desenvolvimento (segue uma sugestão para a estrutura interna) 
2.1  Apresentação do problema 
2.2 Revisão da bibliografia pertinente 
2.3 Descrição do seminário ministrado 

2.3.1 Planejamento do seminário 
2.3.2 Breve descrição da apresentação do seminário 
2.3.3 Autoavaliação do seminário 

3. Considerações finais 

 
Elementos pós-textuais 
 

Referências (obrigatório)  
Glossário (opcional) 
Apêndice (opcional)  
Anexo (opcional)  

 

 
Outros aspectos formais 
 
Sobre esses e outros aspectos formais pertinentes ao gênero relatório técnico de um 
modo mais geral, cf. ABNT NBR NORMA BRASILEIRA 10719: Informação e documentação 
— Relatório técnico e/ou científico, 25.06.2015, disponível em anexo. 
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II. Elementos a serem avaliados 
 

1. Objetivos e justificativa 

 

Deve conter uma apresentação bastante sucinta das ferramentas, métodos ou 
questões teóricas discutidas no seminário e uma explicação clara sobre sua 
pertinência para a área das humanidades digitais e para o projeto de pesquisas 
desenvolvido no mestrado ou doutorado. 

2. Desenvolvimento 

2.1 Apresentação do problema 

 
Pode conter uma reflexão mais desenvolvida sobre as ferramentas, métodos ou 
questões teóricas discutidas no seminário. 

2.2 Revisão da bibliografia pertinente 

 

Deve demonstrar conhecimento da literatura pertinente às ferramentas, aos 
métodos ou às questões teóricas discutidas no seminário, preferencialmente 
apresentando diálogos possíveis entre diferentes abordagens na literatura. 

2.3 Descrição do seminário ministrado  

 2.3.1 Planejamento do seminário 

 
Deve descrever de modo sucinto os passos seguidos para a preparação do 
seminário (por exemplo, pesquisa bibliográfica; teste de ferramentas ou 
metodologias, etc.). 

 2.3.2 Breve descrição da apresentação do seminário 

 
Deve conter uma breve descrição dos tópicos tratados no seminário 
apresentado ao curso, preferencialmente incluindo as questões colocadas 
pelas docentes e colegas à época. 

 2.3.3 Autoavaliação do seminário 

 
Deve incluir uma apreciação do resultado do seminário, incluindo, se for o caso, 
os avanços propiciados pela discussão em grupo. 

3. Considerações finais 

 

Deve incluir uma reflexão sobre as consequências da realização do seminário 
para a sua compreensão da área das humanidades digitais e para o projeto de 
pesquisas desenvolvido no mestrado ou doutorado. 

 

Aspectos Formais 

 Serão valoradas a boa organização do relatório e a clareza do texto. 
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