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REGULAMENTO 01/2022  

Minha Tese em 180 Segundos 

  

1. DO OBJETIVO  

A Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação (UAPPG) da Unisinos institui o Minha Tese 

em 180 Segundos, como parte do evento “Conexão Pesquisa Unisinos”, com o objetivo de 

propor aos doutorandos ou doutores titulados na Instituição o desafio de apresentar e explicar 

o desenvolvimento de sua pesquisa de doutorado em uma comunicação de no máximo 180 

segundos e de fazê-lo de forma simples, compreensível e com linguagem acessível ao público 

em geral. O Minha Tese em 180 Segundos, portanto, tem por intenção apresentar o trabalho 

dos pesquisadores da Unisinos à sociedade e, ao mesmo tempo, estimular o interesse na 

divulgação e promoção da ciência. A ideia é premiar a capacidade dos participantes de 

comunicar ideias de maneira eficaz a um público não especialista, em um formato de 

participação pública aberta. Este evento também visa incutir nos pesquisadores a importância 

da divulgação e da comunicação de ciência para o avanço da sociedade e melhora do 

letramento científico.  

  

2. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

Estão aptos a se inscrever no Minha Tese em 180 Segundos 2022:  

- Doutorandos vinculados aos Programas de Pós-Graduação da Unisinos que tenham sido 
aprovados em exame de qualificação até o final de abril de 2022;  

- Doutores que tenham defendido sua tese em algum dos Programas de Pós-Graduação da 
Unisinos com aprovação em banca entre janeiro de 2022 e abril de 2022.  

  

3. DA COMISSÃO EXECUTIVA  

A Comissão Executiva será composta por membros do corpo docente da Unisinos e do corpo 
técnico administrativo da UAPPG. À Comissão Executiva compete a atuação na elaboração e 
organização da atividade, além da escolha dos membros da Comissão Avaliadora. 

  

4. DA COMISSÃO AVALIADORA DOS RESUMOS  

A Comissão Avaliadora será composta por membros do Comitê de Avaliação Científica e 
Tecnológica do Evento Conexão Pesquisa Unisinos:  

- Escola de Humanidades;  

- Escola de Saúde;  

- Escola da Indústria Criativa; 

- Escola de Direito; 

- Escola de Gestão e Negócios; 
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- Escola Politécnica.  

 

A Comissão Avaliadora tem por objetivo:  

- Avaliar o Resumo da ficha de inscrição dos inscritos no evento;  

- Selecionar, entre os inscritos, até 10 candidatos para apresentação. 

   

5. JÚRI DA APRESENTAÇÃO   

O júri será composto por 3 pesquisadores convidados pela Comissão Executiva.  

É atribuição do júri:  

- Apreciar os trabalhos selecionados para apresentação no dia do evento;  

- Eleger, a partir dos critérios norteadores do evento, o melhor apresentador do Minha Tese 
em 180 Segundos.  

  

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RESUMO  

O candidato deverá enviar um resumo de sua pesquisa para o e-mail 
conexaopesquisa@unisinos.br, de até 20 linhas, junto à ficha de inscrição, contendo os 
seguintes itens, que serão considerados para fins de seleção pela Comissão Avaliadora:  

a)  apresentação pessoal;   

b) apresentação do tema;   

c) apresentação do problema de pesquisa;   

d) apresentação de resultados parciais ou conclusivos.  

   

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO  

Cada competidor será julgado conforme os critérios listados a seguir. Cada critério é igualmente 
pesado e tem ênfase na audiência.  

 

 Compreensão e conteúdo:  

- A apresentação permitiu um entendimento da questão de fundo (background / onde a 
pesquisa se insere) envolvida na pergunta de pesquisa e sua importância?  

- A apresentação descreveu claramente os resultados-chave da pesquisa, incluindo 
conclusões e efeitos/consequências/desfecho?  

- A apresentação seguiu uma sequência clara e lógica?  

- O tópico da tese, os resultados-chave e a importância e consequência da pesquisa foram 
comunicados em uma linguagem apropriada a uma audiência instruída, mas não 
especialista? 

mailto:conexaopesquisa@unisinos.br
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- O apresentador/competidor evitou o jargão científico, explicou a terminologia e proveu 
informação prévia adequada para ilustrar pontos?   

- O apresentador/competidor usou tempo adequado em cada elemento da sua apresentação 
– ou ele/ela elaborou por muito tempo um aspecto em detrimento de outros, ou a 
apresentação foi apressada?  

 

 Engajamento e comunicação  

- A fala fez o público querer saber mais?  

- O apresentador teve cuidado para não trivializar ou generalizar sua pesquisa?  

- O apresentador demonstrou entusiasmo por sua pesquisa?  

- O apresentador atraiu e manteve a atenção do público?  

- O apresentador teve presença de palco suficiente e apresentou uma variação de voz; 
manteve um ritmo constante e uma atitude confiante?  

- O eslaide do PowerPoint contribuiu com a apresentação – estava claro, legível e conciso?  

   

8. DAS INSCRIÇÕES  

Serão aceitas exclusivamente inscrições realizadas pelo e-mail conexaopesquisa@unisinos.br a 
partir do dia 04 de maio de 2022 até o dia 15 de maio de 2022. O candidato deverá preencher 
a ficha de inscrição (Anexo I do Regulamento) incluindo um resumo de sua pesquisa de até 20 
linhas, contendo:   

a) apresentação pessoal;   

b) apresentação do tema;   

c) apresentação do problema de pesquisa;   

d) apresentação de resultados parciais ou conclusivos.  

 

9. DA APRESENTAÇÃO  

As apresentações serão realizadas, em formato simultâneo, no dia 06 de junho de 2022, às 14h, 
no Auditório Pe. Werner, situado no campus São Leopoldo da Unisinos.  

Os participantes comprometem-se a estar presente no dia do concurso. Em caráter de 

exceção, será permitida a participação no formato presencial remoto.  

O evento será ao vivo com transmissão simultânea via Plataforma Teams, em uma única sessão, 
que será aberta e pública. 

A ordem de apresentação será determinada por ordem alfabética.  

Não é permitido o uso de qualquer material, durante a apresentação, exceto a projeção de um 
único eslaide de PowerPoint, que deverá ser enviado com antecedência para a Comissão 
Executiva, isto é, até o dia 01 de junho de 2022.   
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O eslaide deve ser apresentado no momento inicial da fala. Não são permitidas transições, 
animações ou movimento de nenhum tipo. Nenhuma mídia eletrônica (arquivos de som ou 
vídeo) é permitida. Nenhum suporte ou recurso adicional é permitido (por exemplo: fantasias, 
instrumentos musicais, equipamentos de laboratório).  

Os participantes têm 180 segundos para apresentar sua comunicação, que deve introduzir o 
tema de sua pesquisa, dizer quais os problemas que foram identificados, como sua pesquisa 
ajuda a encontrar uma solução e qual o impacto/contribuição de seu trabalho para a sociedade 
em geral ou para a comunidade acadêmica e de pesquisa em particular.   

Os competidores que ultrapassarem os 180 segundos serão desqualificados.  

A exposição deve ser falada, em prosa e em língua portuguesa (não pode ocorrer em forma de 
poema, nem de versos rimados, nem de canções etc.).  

As apresentações são consideradas iniciadas quando o apresentador começa a sua 
apresentação tanto por meio de um movimento quanto da fala. A sentença final do júri sobre 
o resultado é soberana.  

Devido ao Plano de Contingência da Universidade e de acordo com as diretrizes da OMS, o 
evento ocorrerá em formato simultâneo:  

• júri e equipe técnica em formato presencial; 

• apresentadores de turmas regulares em formato presencial; 

• apresentadores de Turmas Complementares ou DINTER em formato remoto; 

• público externo em formato presencial. 

 

10. DO RECONHECIMENTO  

Reconhecimento do Júri: Ganhador escolhido pelo Júri.  O reconhecimento se constitui de: um 
apoio para participação em evento da área de até R$ 800,00 (inscrição, passagens, etc), 
mediante apresentação de notas fiscais.  

O reconhecimento da Plateia: Ganhador escolhido pela plateia, através de votação online. O 
reconhecimento se constitui de: um brinde. 

 

11.  DO CRONOGRAMA  

 

Etapa  Data Prevista  

Divulgação do Regulamento  04/05/2022 

Inscrições  04/05/2022 a 15/05/2022 

  

Análise  e  Seleção  dos  inscritos  pela  

Comissão Avaliadora  

17/05/2022 a 20/05/2022  

  

Divulgação das teses selecionadas para 

apresentação  

25/05/2022  
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Oficina de preparação para a 

apresentação 

30/05/2022 às 14h. 

Envio do eslaide de PowerPoint pelos 

inscritos para a Comissão Executiva  

Até 01/06/2022 

Evento e apresentação  06/06/2022  

Cerimônia de entrega  06/06/2022   

  

12.  DA PROGRAMAÇÃO 

A programação será divulgada no site 

https://eventos.asav.org.br/event/conexao22/site/content/inicio 

 

13. DO E-BOOK  

Os doutorandos ou doutores que forem selecionados deverão encaminhar para o e-mail 
conexaopesquisa@unisinos.br, até dia 30/06/2022, um resumo expandido de sua tese de 1500 
a 2000 palavras, nas normas da Abnt, que irá compor o E-book do evento.  

 

14. DOS CERTIFICADOS  

Os doutorandos ou doutores que apresentarem a sua tese terão direito a um certificado que 
estará disponível no Portal Minha Unisinos, no menu “Certificados” após 60 dias da realização 
do evento.  

  

15.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Não caberá recurso das decisões tomadas pela Comissão Executiva, Comissão Avaliadora e Júri 
da premiação. O não cumprimento das normas deste regulamento implicará a desclassificação 
do candidato.  

 

 

 

 

  São Leopoldo, 04 de maio de 2022.  

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação  
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Anexo I  

Ficha de Inscrição  

Nome:  

Programa de Pós-Graduação:  

Orientador:  

Tema:  

 Título da tese:  

 Data da qualificação ou defesa: ___ /__ /20__  

 

 Resumo da pesquisa (máximo de 20 linhas contendo os tópicos abaixo):  

 

 

Apresentação pessoal;   

 

 

Apresentação do tema;   

 

 

Apresentação do problema de pesquisa;   

  

 

Apresentação de resultados parciais ou conclusivos.  
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Anexo II 

Resumo Expandido  

 

Título da Tese: 

Nome do autor:  

Programa de Pós-Graduação:  

Orientador:  

 

Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, 

Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, 

Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, 

Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, 

Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto, Texto. 

 

Orientações: 

1. Crie um texto entre 1500 e 2000 palavras com referências bibliográficas; 

2. Formate a página no padrão exigido pela ABNT: Papel A4 (210 x 297 mm), modo 

retrato, margens de 3 cm no canto superior e na esquerda e de 2 cm no canto inferior e na 

direita. Insira abertura de 1,5 cm do alinhamento no parágrafo; 

3. Use a fonte Arial ou Times New Roman para o corpo do texto em tamanho 12 e aplique 

formatação justificado e espaçamento de 1,5 entre as linhas; 

 

https://projetoacademico.com.br/nbr-6023/
http://www.abnt.org.br/normalizacao/lista-de-publicacoes/abnt
https://projetoacademico.com.br/margens-abnt/

