Produto Final
COLÉGIO PEDRO II
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Programa de Residência Docente – PRD 2013
Orientações para o Produto Final

a) Do produto
De natureza acadêmico-pedagógica, o produto final deve estar relacionado à prática docente no Ensino
Básico. Deve ser elaborado sob orientação do professor Supervisor e deve ter sido aplicado na instituição
de origem do Residente.
b) Da elaboração e formatação
O formato de apresentação do trabalho escrito deverá conter:
– índice, abstract/resumo, parte introdutória, contextualizando a motivação do produto, o públicoalvo, os pré-requisitos (se houver);
– justificativa e objetivos;
– metodologia didático-pedagógica que fundamente o produto a partir de (algum) embasamento
teórico;
– resultados;
– observações reflexivas, a título de conclusão parcial;
– bibliografia e anexos;
– referências: normas ABNT;
– Arial 11, Margens (superior=3, esquerda=3, direita=2, inferior=2), Espaçamento: 1,5;
– 15 a 30 páginas, sem incluir anexos;
– encadernado em preto ou azul, com capa transparente;
– a folha de rosto deve conter: Produto Final – PRD-2013, Título do Trabalho, Área, Disciplina,
Campus, Nome do Coordenador, Nome do Supervisor (orientador), Nome do Residente, Nome da
Escola de Origem do Residente, Data: Fevereiro/2014);
– todo material produzido (vídeo, site, jogo, material didático, material concreto, etc) deverá ser
apresentado juntamente com a parte escrita.
c) Dos prazos
O trabalho, construído junto ao Supervisor (orientador) deverá ser entregue ao Coordenador de Área até o
dia 20 de dezembro de 2013. O Coordenador tem até o dia 31 de janeiro de 2014 para liberar o Produto
Final para defesa. As defesas dos trabalhos liberados pelo Coordenador e Supervisor ocorrerão em
fevereiro/2014.
d) Da apresentação e avaliação
– Cada residente terá 20 minutos para apresentar o produto final perante uma banca de avaliação de
3 membros preferencialmente assim composta: dois professores da área do Residente (ou área
afim) e um professor de outra área.
– A apresentação deve englobar a descrição do produto e seus objetivos, justificativas e
contribuições.
– O Residente terá a seu dispor computador e projetor e poderá trazer os materiais que julgar
necessários para embasar sua apresentação.
– Os graus serão distribuídos da seguinte forma: C - Insuficiente (neste caso o trabalho deverá ser
refeito); B – Bom; A - Muito Bom;
– Os Residentes deverão entregar, no início da apresentação, quatro cópias impressas do trabalho
escrito, uma para cada membro da banca e outra para arquivo na biblioteca da PROPPG;
– As apresentações serão abertas ao público.
Obs.: O Memorial Circunstanciado, já avaliado pelo Supervisor e pelo Coordenador, deverá ser
entregue na PROPPG pelo Residente no dia da sua defesa do Produto Final.

