
Conteúdos e contornos das Apresentações finais de PSI2672

Caros, aqui vão as orientações finais para o nosso fechamento de semestre de PSI2672, em 3 
blocos (apresentação, “último” entregável parcial, relatório final):

1) Conteúdos e Contornos das Apresentações finais de PSI2672 – Inicio às 15:50, horário 
oficial da P3 – na 3a feira!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tempo aproximado de apresentação da cada grupo: 15 mins + discussão de aprox. 4 mins.
- Que todos componentes do grupo procurem falar igualmente.
- Treinar em grupo, Treinar em grupo, Treinar em grupo ... não improvisem na hora, com o 
“agora você fala ... não fala você”. Apresentações curtas como esta (15 mins) são as que 
requerem mais treino para seram efetivas e para terem conteúdo sólido.
-  Que  as  transparências  iniciais  descritivas  da  natureza  do  projeto  sejam  bem  feitas  e 
descritivas, MAS que na apresentação sejam visitadas muito rapidamente, já que a classe 
conhece o prinicipal de cada proposta – usemos pois o curto tempo para avançar nos demais 
itens: metodologias, resultados, como superaram obstáculos, etc etc.
- Após essas transparências iniciais, 1 slide com as FOTOS e os NOMES de todos os membros 
do grupo e breve explanação de como foram divididas as tarefas (não esqueçam das fotos e 
nomes, pois isso lhes facilitará o crédito e a fama :–) na webgaleria de 2672)
- Que dentro do possível os principais tópicos esperados para o relatório final (veja lista em 
materiais  distribuídos  em  sala  e  arquivados  na  webpage  2672)  sejam  refletidos  na 
apresentação.
- **** O PPT deve ser enviado a mim com cópia a Humberto até no máximo 14 hs **** do dia 
14 de junho (dia da apresentação). Pontualidade dessa e-entrega fará parte da nota.
- Esse PPT em forma PDF será disponibilizado na “web galeria” de projetos da disciplina.
- Na apresentação (P3) que começa às 15:50 hs (não às 16 hs, mas pontualmente às 15:50 
hs), sejam pontuais e prestigiem os colegas. Procurem não usar o tempo de apresentação dos 
colegas para conversar e retificar em sala de aula a própria apresentação. Sejamos educados e 
interessados com os colegas, prestigiando o seu esforço.  A sequência de apresentação será 
sorteada na hora e o seu PPT (mandado a mim e Humberto até as 14 hs) já estará instalado 
no meu micro e pronto para apresentação.
- Em caso de grupos numerosos (4), está bem se houver PEQUENO desequilíbrio de tempos 
individuais de fala, para maior fluência da apresentação, mas não exagerem ...

*** IMPORTANTÍSSIMO: ***
- Referências bibliográficas listadas no final das transparências + CITAÇÕES entremeadas nos 
diversos slides, às fontes de dados, aos resultados e/ou aos códigos produzidos por outros, 
bem como às IMAGENS produzidas por outros, devem sempre ser feitas adequadamente no 
próprio  local  (na  transparência  em si,  não  no final).  Vale  sempre  lembrar  que “Crédito  à 
autoria rima com a academia”. É uma obrigação ética que temos com os que nos ajudaram a 
chegar nos resultados que tivemos, e trata-se além do mais de um crédito merecido.

2) *** Entregável às 12 hs do dia 14 terça feira ***:
-----------------------------------------------------------------------

Atentem para  o  entregável  citado  acima:  -  O  PPT  deve  ser  enviado  a  mim com cópia  a 
Humberto até no máximo 14 hs do dia 14 de junho (dia da apresentação). Pontualidade dessa 
e-entrega fará parte da nota.

Mesmo os dois grupos que já apresentaram nesta semana devem enviar o entregável até o 
horário de 14 hs.



3) Relatório final do projeto PSI2672:
----------------------------------------------------

Para a entrega do relatório final, com conteúdos elencados em documento específico, podemos 
esperar no “máximo do máximo” até  dia 24 de junho 12hs.

Entreguem dias antes e ganharão os famosos “micropontos” extra na nota :-) .

Naturalmente os vários entregáveis ao longo do semestre servem de excelentes ingredientes a 
serem refinados, consolidados, complementados e estendidos,  na conformação do relatório 
final. Você tem que consolidar os entregáveis no relatório final, de forma que o relatório seja 
autônomo e não faça referência aos entregáveis, mas sim os incorpore e os unifique onde for 
pertinente.

Bom fim de semana e boa sorte na preparação e nos estudos!

Abraços,
Emilio.


