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Fazendo uma apresentação científica 
Começando:  
Discutam suas experiências com apresentações sobre temas científicos. Apresentações fazem 

parte do seu curso de graduação? Vocês mesmos já fizeram uma apresentação na universidade ou 

em uma conferência (universitária)? Em caso afirmativo, qual foi o tema e como foi a 

apresentação?  

Atividade 1: 
Visitem este site, onde vocês podem encontrar em português várias palestras sobre tecnologia, 

entretenimento e design. Escolham a palestra que vocês consideram mais interessante e assistam 

ao primeiro minuto do vídeo. Discutam o que vocês acharam da introdução ao tema: 1. O que 

funcionou bem e o que seria possível melhorar? 2. Discutam também até que ponto vocês 

consideram este estilo de apresentação apropriado para uma apresentação científica.  

 

Figura 1 
 

Atividade 2: 
Agora, pratiquem uma breve apresentação sobre um tema científico da escolha de vocês - seu 

parceiro/sua parceira tandem é seu público! A seguir, você encontra algumas sugestões de 

temas: 

 Dê a seu parceiro/sua parceira tandem uma visão geral da sua disciplina favorita na 
universidade. 

 Apresente um breve resumo de seu último trabalho escrito/relatório de projeto. 

 Qual área científica você acha mais interessante no momento e por quê? 

 Fale sobre uma publicação de um cientista de sua faculdade. 

 

Tente dar à apresentação uma introdução atraente e termine-a com uma conclusão expressiva. 

Seu parceiro/sua parceira pode ajudar você, caso você tenha dificuldades durante a 

apresentação. Em seguida, ele/ela poderá lhe dar um feedback sobre o que funcionou bem e o 

que poderia ser melhor.   

 

https://www.ted.com/talks?language=pt
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Introdução e estrutura: 

Meu tema é ... /Vou apresentar ... /Nesta apresentação, quero trazer para mais perto de você... (+ 

assunto) 

Primeiro .../Em primeiro lugar ... /Gostaria de começar com ... 

Em seguida, ... 

 

Transição para o desenvolvimento: 

A seguir, vou ... 

O próximo ponto sobre o qual gostaria de falar é ... 

Vamos agora para ... /Dediquemo-nos agora a ... 

Eu gostaria agora de falar sobre ... 

 

Encerramento: 

Em resumo/Concluindo, pode-se afirmar que ... 

Por fim, um breve resumo dos meus pontos principais: ... 

 

Atividade Complementar: 
Abra novamente a palestra da atividade 1 e vá para a parte final do vídeo. Que expressões são 

usadas para iniciar a conclusão? O final da palestra foi convincente? Este estilo de encerrar o 

assunto funcionaria para uma apresentação acadêmica?  
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