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Apresentação em PowerPoint 

• Como apresentar uma 

MONOGRAFIA de várias 

páginas em poucos minutos?  
 

• Para responder esta pergunta 

basta lembrar que a função de 

uma apresentação não é 

repetir todo o conteúdo do 

texto, já entregue e lido 

antecipadamente pela banca, 

mas apontar seus pontos 

(itens) mais importantes e as 

informações mais relevantes. 

TFG 



• Em uma banca de defesa oral e pública, o que importa 

são os questionamentos feitos pela banca e os 

esclarecimentos dados pelo(a) autor(a). A 

APRESENTAÇÃO em PowerPoint deve ser objetiva e 

clara, de preferência montada com base em tópicos e, 

principalmente, legível. Não usar fonte menor que 20. 

USAR FONTE 

ARIAL 
TAMANHO 24  

OU SUPERIOR  



• Seguem algumas recomendações importantes: 
 

O POWERPOINT não faz apresentações: ele   

somente cria slides: É você quem deverá fazer uma 

apresentação cativante, direta e legível. Para isto, 

tenha uma postura segura e clara; sem arrogância.  
 

Os slides devem ser simples e bem dimensionados.  

Os especialistas sugerem, no máximo, 01 (um) slide 

por minuto; não mais do que 05 (cinco)  palavras por 

linha e não mais do que 05 (cinco) linhas por slide.  
 

Evite excesso de informações por slide, preferindo  

uma apresentação em tópicos (itens) que tratem 

resumidamente o conteúdo abordado no texto 

impresso, fazendo somente alguns destaques.  



Use CORES VIBRANTES e      
um CONTRASTE FORTE entre 
palavras, imagens e o fundo 
neutro, sem marcas d’água. 
 

Não se limite a somente ler os 
slides: Faça observações orais 
que ampliem e discutam os itens 
indicados, mantendo conexões 
com o texto impresso e garantindo 
a atenção da banca e do público. 

  

Use um pointer e deixe a tela 
vazia de vez em quando para 
promover um descanso visual                  
e  para concentrar a atenção em 
trocas mais orais do que visuais. 



• Sugestão de dimensionamento de slides (25 minutos): 
 

 SLIDE 01 - Escola, Curso, Título, Autoria e Orientação  

 SLIDE 02 - Delimitação do Problema e Objetivo Geral 

 SLIDE 03 - Objetivos Específicos 

 SLIDES 04 e 05 - Justificativas e Metodologia de Pesquisa 

 SLIDE 06 - Estrutura do Trabalho (Sumário) 
 

 SLIDES 07 a 09 (três slides) - Conceituação Temática 

 SLIDES 10 a 15 (seis slides) - Estudos de Caso 

 SLIDES 16 a 18 (três slides) - Interpretação da Realidade 
 

 SLIDES 19 e 20 - Terreno (Situação Urbana/Dimensões/Zoneamento) 

 SLIDES 21 a 23 (três slides) - Programa (Setorização/Pré-Dimension.)  

 SLIDES 24 a 26 (três slides) - Diretrizes de Partido e Conclusão 

 SLIDE 27 - Principais Fontes ou Referências citadas na apresentação 
 



Exemplos (em aula) 



Avaliação 

• Para a avaliação do RENDIMENTO deste Curso de 

Extensão, deverá ser elaborado individualmente e 

enviado via e-mail (castelnou@ufpr.br e 

castelnou@yahoo.com) até o prazo máximo definido 

arquivo em PDF (máximo de 05 laudas), contendo: 

 

Capa 

Resumo 

Sumário 

Web-Bibliografia  



Capa 
 

Conforme as normas 
para apresentação de 
documentos científicos 
da UFPR (Vol.2), 
contendo nomes da 
Instituição e do(a) 
autor(a), título e subtítulo 
(se houver), local e ano.  
 

Seguir MODELO dis-
ponível , observando 
margens, espaçamen-
tos e fontes. O tema do 
TFG pode ser fictício. 

Resumo 
 

Apresentação concisa            
do trabalho, destacando 
seus aspectos relevantes 
em texto escrito ajustado às 
margens com recuo ou, 
conforme a UFPR, alinhado 
à esquerda e sem recuo 
(UFPR). 

    

Elemento obrigatório, 
deverá ser redigido em letra 
normal (Arial 12) e 
espaçamento simples, com 
o mínimo de 150 e máximo 
de 500 palavras. 
 

 



• Seguem algumas recomendações para a elaboração do 

RESUMO (que também servem para a monografia): 
 

Ressaltar o objetivo, o método, a estruturação do 

trabalho e os resultados/conclusões da pesquisa; 

Deve ser composto de uma sequência de frases 

concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. 

O parágrafo é ÚNICO; 

Usar o verbo na voz ativa, no presente ou passado; e 

na terceira pessoa do singular (objetiva-se, tem-se, fez-

se, utilizou-se, conclui-se, etc.); 

Empregar termos geralmente aceitos (sem 

abreviaturas) e não apenas os de uso particular. 

Mencionar nomes geográficos (Município e Estado) e 

evitar o uso de citações bibliográficas 



Sumário 
 

Apresentação em 
tópicos do conteúdo do 
trabalho (pesquisa), a 
partir da INTRODUÇÃO, 
respeitando-se a 
periodização que está 
definida pelo Doc. 01  
do TFG do CAU-UFPR.  
 

A numeração das 
páginas deverá estar 
indicada, mesmo que 
fictícia. Procurar não 
ultrapassar uma únioca 
página. Seguir MODELO 
disponível no site. 

Web-Bibliografia 
 

Apresentação em ordem 
alfabética dos títulos que 
poderiam ou não ser 
usados em citações no 
trabalho (tema fictício ou 
não) e segundo a 
normatização (ABNT NBR 
6023 ou Vol. 4 – UFPR). 

    

Incluir livros (manuais, 
teses, dissertações, TFGs, 
etc.), artigos e também  
sites eletrônicos. Não 
ultrapassar 02 (duas) 
páginas. 



Fontes de Consulta 

• ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
6023 – Referências: Elaboração (2002). 

• DAU – DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 
UFPR. Normatização do Trabalho Final de Graduação – 
TFG. Curitiba: UFPR, Docs. 01/02/03, 2009.  

• NOVAESCOLA. Tecnologia da educação. Disponível em: 
<http://acervo.novaescola.org.br/blogs/tecnologia-educacao/ 
2013/10/29/dicas-para-uma-boa-apresentacao-de-slides/>. 

• UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Referências. 
Curitiba: UFPR, Normas para Apresentação de Documentos 
Científicos, v. 4, 2007. 

• ______. Teses, dissertações, monografias e outros 
trabalhos acadêmicos. Curitiba: UFPR, Normas para 
Apresentação de Documentos Científicos, v. 2, 2007. 


