
EDITAL 9° SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MESTRADO/DOUTORADO IAU-USP 2022 

1. APRESENTAÇÃO: 

O presente edital é referente a realização do 9° Seminário de Acompanhamento Mestrado/
Doutorado do IAU-USP. O evento é obrigatório a todos os alunos regularmente matriculados nos 
programas de Pós-Graduação Mestrado (ME), Doutorado (DO) e Doutorado Direto (DD), e tem como 
objetivo: (i) a prestação de contas dos discentes e suas pesquisas para com o Programa de Pós-
Graduação; (ii) a possibilidade de troca de experiências de pesquisa; (iii) a divulgação dos trabalhos em 
desenvolvimento, tanto no âmbito interno, de modo que os pesquisadores conheçam as pesquisas em 
desenvolvimento na Pós-Graduação do IAU.USP, quanto para além da Universidade, contribuindo para a 
difusão das pesquisas realizadas no Instituto. Sendo o evento livre e gratuito a todos, se destina aos 
pesquisadores do Programa, aos interessados em ingressar no Programa nos anos seguintes e também 
à comunidade em geral. O Seminário contempla a entrega de um relatório e um resumo expandido. 

As apresentações serão realizadas no segundo semestre de 2022, na semana dos dias 19 a 23 
de setembro de 2022. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS: 

As inscrições dos discentes regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação do Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo IAU-USP (modalidades de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto), serão 
feitas através do formulário, que pode ser acessado por meio do link disponibilizado a seguir:  

https://sistemas.iau.usp.br/posGrad/seminarioAcompanhamento/index.php/inscricoes/novaIn scricao/ 

A participação e apresentação no 9ª Seminário de Acompanhamento IAU-USP é obrigatória a 
todos os alunos de Mestrado com pesquisas iniciadas em 2021 e a todos os alunos de Doutorado com 
pesquisas iniciadas em 2020, independente do semestre de início. Para os demais níveis e anos de 
ingresso, a apresentação presencial do trabalho é opcional. Por meio do formulário de inscrição, os 
discentes poderão se inscrever para apresentação oral e submeter o Relatório de Acompanhamento e o 

Resumo Expandido, mediante as orientações descritas no Item 4 deste Edital, que trata das “NORMAS 

PARA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO, RESUMO EXPANDIDO E APRESENTAÇÃO ORAL”. 
Quanto à apresentação oral e à submissão do resumo expandido, verifique as condições de 
obrigatoriedade a seguir: 

https://sistemas.iau.usp.br/posGrad/seminarioAcompanhamento/index.php/inscricoes/novaInscricao/
https://sistemas.iau.usp.br/posGrad/seminarioAcompanhamento/index.php/inscricoes/novaInscricao/


Nível Ingresso Forma de participação

Mestrado

2019

Bolsistas Capes/CNPQ: Deverão encaminhar o relatório final da bolsa.  

Não bolsistas e Bolsistas de outras agências de fomento (ex: FAPESP): 
Isentos. 

Observação: Caso o aluno entregue a dissertação ou 3 meses antes ou 3 
meses depois da data limite para a inscrição no Seminário, será aceito o envio 
do documento constante no Anexo 1 deste edital, informando para a Secretaria 
da Pós-Graduação que o envio do relatório final de bolsa será substituído pela 
entrega da dissertação.

2020
Obrigatório para todos os alunos (bolsistas e não bolsistas): Relatório de 
Acompanhamento com 30 páginas (20 páginas do Projeto de Pesquisa + 10 
páginas do Desenvolvimento da Pesquisa). 
Opcional: Apresentação no Seminário.

2021
Obrigatório para todos os alunos (bolsistas e não bolsistas): Apresentação 
oral e entrega do Relatório de Acompanhamento com 30 páginas (20 páginas do 
Projeto de Pesquisa + 10 páginas do Desenvolvimento da Pesquisa) + Resumo 
Expandido (3 páginas, com bibliografia).

Doutorado
/ 

Doutorado 
Direto

2018

Bolsistas Capes/CNPQ: Deverão encaminhar o relatório final da bolsa.

Não bolsistas e Bolsistas de outras agências de fomento (ex: 
FAPESP): Isentos. 

Observação: Caso o aluno entregue a tese ou 3 meses antes ou 
3 meses depois da data limite para a inscrição no Seminário, será 
aceito o envio do documento constante no Anexo 1 deste edital, 
informando para a Secretaria da Pós-Graduação que o envio do 
relatório final de bolsa será substituído pela entrega da tese.

2019

Obrigatório para todos os alunos (bolsistas e não bolsistas): 
Relatório de Acompanhamento com 30 páginas (20 páginas do 
Projeto de Pesquisa + 10 páginas do Desenvolvimento da 
Pesquisa). 
Opcional: Apresentação no Seminário.

2020

Obrigatório para todos os alunos (bolsistas e não bolsistas): 
Apresentação oral e entrega do Relatório de Acompanhamento 
com 30 páginas (20 páginas do Projeto de Pesquisa + 10 páginas 
do Desenvolvimento da Pesquisa) + Resumo Expandido (3 
páginas, com bibliografia).

2021

Obrigatório para todos os alunos (bolsistas e não bolsistas): 
Relatório de Acompanhamento com 30 páginas (20 páginas do 
Projeto de Pesquisa + 10 páginas do Desenvolvimento da 
Pesquisa). 
Opcional: Apresentação no Seminário.



3. RELATORIA TÉCNICA 

Os alunos do Programa de Pós-Graduação do IAU-USP também poderão se voluntariar para a 
relatoria técnica das mesas do 9º Seminário de Acompanhamento IAU-USP. O papel da relatoria 
consiste em: (i) mediar uma das mesas de apresentação dos trabalhos; (ii) preencher a ficha de relatoria 
de cada um dos trabalhos apresentados na sua mesa de mediação; (iii) participar de uma 
videoconferência preparatória com a Comissão Organizadora do 9º Seminário de Acompanhamento na 
semana anterior à realização do Seminário. A Comissão Organizadora oferecerá um certificado de 
relatoria técnica a cada um dos participantes voluntários. Os interessados já poderão se inscrever 
através do seguinte link: https://forms.gle/N4QrNBCBH8Gh1M1y5 

4. CRONOGRAMA 

5. NORMAS PARA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO, RESUMO EXPANDIDO E 
APRESENTAÇÃO ORAL 

O template do Relatório de Acompanhamento estará disponível no site do Programa de Pós-
Graduação do IAU-USP. O template deverá ser criteriosamente respeitado e o arquivo final deve ser 
enviado por meio do link informado no Item 2 deste edital, que dispõe sobre as “Informações Gerais”. 
Não serão aceitos relatórios enviados para o e-mail da secretaria ou para a comissão 
organizadora. Não haverá concessões com relação aos prazos estabelecidos pelo cronograma. 

Data Atividade

02/05 Lançamento do Edital.

02/05 a 05/09 Prazo de inscrição para relatores técnicos do Seminário.

30/05 a 25/07 Prazo para encaminhamento dos trabalhos.

25/07

Encerramento das inscrições no 9º Seminário de 
Acompanhamento IAU-USP. 
Prazo máximo para envio do Relatório de Acompanhamento 
e Resumo Expandido.

19/09 a 23/09 SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 2022

31/10 Publicação dos Anais do 9º Seminário de Acompanhamento IAU-
USP através do site do Programa.

https://forms.gle/N4QrNBCBH8Gh1M1y5


Os Relatórios de Acompanhamento, além de serem parte da documentação necessária para a 
prestação de contas dos discentes e suas pesquisas com o PPG-IAU, conformam a prestação de contas 
entre o PPG-IAU e as agências de fomento. 

A apresentação oral deverá ser feita em 20 minutos. Serão convidados 2 professoras(es) 
externas(os) ao desenvolvimento da pesquisa, que terão 15 minutos cada um para fazer comentários 
sobre a apresentação. 

6. PUBLICAÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

Serão publicados os resumos expandidos nos Anais do 9° Seminário de Acompanhamento, em 
conformidade com o template disponível no site do Programa de Pós-Graduação do IAU-USP. De modo 
a garantir a formatação adequada, os resumos passarão por avaliação dos membros da banca e estarão 
suscetíveis a recomendações de correções para a publicação, segundo prazos estipulados pela 
Comissão Organizadora, que serão informados por e-mail apenas aos alunos aos quais foram 
recomendadas correções. A publicação será registrada com ISBN (International Standard Book Number), 
padrão numérico para publicações monográficas como livros e artigos que constarão como publicações 
do PPG-IAU e poderão ser adicionadas ao Lattes e Orcid das(os) pesquisadoras(es). 

Para dúvidas e esclarecimentos em relação a este Edital, favor entrar em contato com a 
Secretaria de Pós-Graduação do IAU.USP pelo e-mail: iau.pgr@sc.usp.br, com cópia para o e-mail: 
sem.acompanhamento.ppgau.iau@usp.br.

mailto:iau.pgr@sc.usp.br
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