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Apresentando a própria pesquisa 

Começando: 
Em congressos científicos, é comum que cientistas apresentem seu trabalho em formato de pôster. 

Eles, geralmente, têm apenas alguns minutos para, com base no pôster, apresentar seu trabalho a 

visitantes. 

Observe esse pôster, criado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. De que 

você acha que se trata o projeto de pesquisa deles? Analise juntamente com seu parceiro/sua 

parceira de tandem cada um dos componentes do pôster. 

Vocês acham que esse pôster é eficiente na transmissão de conteúdo científico? Por quê? Por que 

não? 

 

Atividade 1: 
Procurem on-line uma imagem de um postêr científico de suas respectivas áreas acadêmicas. 

Como vocês apresentariam a pesquisa que está representada nesse pôster? De que tipo de 

expressões linguísticas vocês precisariam para introduzir o tema, falar sobre a metodologia e 

apresentar a conclusão de vocês? Permita que seu parceiro/sua parceira de tandem ajude você. 

Quando seu parceiro/sua parceira terminar de apresentar o pôster que ele/ela escolheu, tentem 

fazer algumas perguntas complicadas. 

Introduzindo seu trabalho: 

Permita-me apresentar brevemente meu trabalho científico a você. 

A motivação para meu estudo foi... 

Para contextualizar melhor,... 

O propósito desse estudo foi descobrir... 

 

Apresentando seu pôster: 

Como você pode ver aqui, o projeto foi dividido em três fases. 

Eu elaborei a seguinte hipótese:… / Eu tinha a seguinte expectativa: 

A metodologia do estudo consistiu em... 

Vamos agora voltar a atenção para... 

Vamos agora à conclusão:... 

 

Respondendo a comentários e críticas: 

Esse é um ponto interessante que eu com certeza vou investigar. 

Nessa possibilidade eu nunca havia pensado.  

Infelizmente, nosso estudo não se ocupou com... 

 

Atividade 2: 
Elabore juntamente com seu parceiro/sua parceira de tandem como você desenvolveria um 

pôster para um projeto de pesquisa, do qual você participa ou com o qual você é 
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familiarizado/familiarizada. Que tipos de figuras ou gráficos você utilizaria? Como você 

apresentaria o pôster em um um congresso? 
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