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Seminário / Prática de Revisão Bibliográfica  
 
 
 

 

Descrição do Trabalho 
 
Seu grupo deve selecionar um problema de seu interesse e fazer uma breve revisão bibliográfica, 
levando em consideração no mínimo 5 outros trabalhos.  
 
O texto a ser entregue deve conter, no mínimo, as seguintes seções: 
 

1. Introdução: aqui seu grupo deve explicar o problema sendo estudado. 
 

2. Revisão bibliográfica: aqui seu grupo deve apresentar a revisão da literatura. 
 

3. Críticas: aqui seu grupo deve apresentar uma análise crítica de cada um dos artigos 
revisados. Todos os aspectos estudados na disciplina devem ser considerados: qualidade 
do texto, clareza na apresentação, argumentação da hipótese, experimentos, conclusões, 
etc. 

 
4. Referências bibliográficas. 

 
O trabalho deverá ser apresentado em sala de aula, no formato de um seminário. A apresentação 
deve ter a duração de 20 minutos, sendo 15 minutos para a apresentação e  5 minutos para 
perguntas. 
 
Todos os grupos devem estar preparados para apresentar tanto no dia 05/04/2013 quanto no dia 
12/04/2013. Ao final de cada apresentação, o próximo grupo a se apresentar será sorteado. 

 
 

Imposições e comentários gerais 
 
Neste trabalho, as seguintes regras devem ser seguidas: 

• O trabalho é em grupo de até cinco pessoas. 

• Trabalhos copiados (e FONTE) terão nota zero, além de os alunos envolvidos no plágio 
perderem toda a nota atribuída a participação e pontos extras, entre outros (...) 

 
 
Como deve ser feita a entrega 
 
Entregue via moodle (www.decom.ufop.br/moodle) até as 23h55 do dia 04/04/2013: 
 

1. Documentação: texto gerado (PDF, obrigatoriamente gerado a partir do LaTeX). 
 

2. Apresentação: slides (em formato PDF ou PPT) que serão utilizados na apresentação do 
seminário. 

 
Todos os integrantes do grupo devem fazer a entrega. 
 


