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APRESENTAÇÃO 

O Workshop de Pesquisa sobre Ensino Tecnológico I é uma atividade prevista no Art. 67 do 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico (PPGET), 

correspondente a quatro créditos, com carga horária de sessenta horas, e constitui-se em 

espaço dedicado à discussão e socialização de pesquisas de doutorado em andamento no 

PPGET, no primeiro ano do curso.   

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar o andamento do Projeto de Pesquisa em desenvolvimento pelos discentes do 

Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1) Em um primeiro momento do Workshop, ocorrerá uma mesa-redonda com a 

participação de três docentes do Curso de Doutorado, os quais apresentarão os status 

de articulação entre os seus projetos de pesquisa e de seus orientandos de doutorado, 

vinculando-os aos macroprojetos de Pesquisa que representam cada uma das Linhas 

de Pesquisa do Doutorado em Ensino Tecnológico. 

2) Em um segundo momento do Workshop, os doutorandos participarão de 

Comunicações Orais públicas, apresentando os seus projetos de pesquisa em 

desenvolvimento, sendo avaliados por uma banca constituída previamente.  

3) Para a Comunicação Oral, o doutorando deverá: 

ATIVIDADE: Workshop de Pesquisa sobre Ensino Tecnológico I 

DATA: A definir 

HORÁRIO: A definir  

LOCAL: IFAM – Campus Manaus Centro (CDI I, CDI II ou Sala de Aula da DIPESP)  
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a) Encaminhar, para uma banca examinadora, com a aprovação do(a) seu(a) 

orientador(a), por e-mail, até 20 (vinte) dias antes da data marcada no Calendário 

Acadêmico do PPGET para a realização do Workshop, um texto que reflita a 

pesquisa em andamento.  

b) O texto entregue deve possuir: capa, sumário, escopo e organização considerando 

os elementos da ficha de avaliação (Anexo A).  

c) O texto deve ser editado utilizando fonte Times New Roman ou Arial (tamanho 12 
e espaço 1,5 cm entre linhas), não deve ultrapassar 30 páginas (desconsiderando 
os elementos pré-textuais e pós-textuais), obedecendo as normas da ABNT a seguir: 

 
ABNT NBR 14724 Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 
ABNT/NBR 6027 Documentação do Sumário 
ABNT/NBR 10520 Citações em documentos 
ABNT/NBR 6023 Referências 
ABNT/NBR 6024 Numeração Progressiva das Seções 

 
d) Além do texto escrito, o doutorando deve realizar uma apresentação oral pública 

do trabalho, conforme programação disponibilizada pela Coordenação do PPGET, 

em um tempo máximo de 15 minutos. 

e) Para cada apresentação oral será constituída uma banca composta por quatro (04) 

membros: o orientador que preside a banca, um docente do Curso, um docente 

doutor externo e um doutorando, os quais examinarão o trabalho. Os 

questionamentos e contribuições da banca ao trabalho ocorrerão logo após a 

apresentação e terão um tempo máximo de 30 minutos. 

f) O doutorando deve entregar uma cópia do trabalho aos professores membros da 

banca avaliadora, juntamente com a ficha de avaliação (Anexo – A). 

g) O doutorando deve encaminhar, para fins de arquivamento, após a realização do 

Workshop, no prazo de setenta e duas horas, uma cópia do seu trabalho em PDF, 

bem como as fichas de avaliação, para o e-mail da Secretaria do PPGET 

(sec.ppget.cmc@ifam.edu.br), para arquivamento. 

 

 
 

 
 

 


