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Seminário: Conceito 

 Seminário, do latim seminarĭus,  

significa aula ou um encontro didático 

em que um especialista interage com 

os assistentes em trabalhos em 

comum para divulgar conhecimentos 

ou desenvolver investigações. 
 



 O gênero discursivo Seminário é um texto 

expositivo que tem como foco a oralidade. Em 

um seminário, um ou mais emissor(es) que 

estudaram sobre um determinado tema expõem 

informações, descrevem ou explicam para uma 

plateia que deseja conhecer sobre o assunto 

em questão. Possui como características 

principais uma certa formalidade, a exploração 

de diversas fontes de informação, a seleção 

das informações em função do tema e a 

elaboração de um esquema para a 

apresentação oral.  



O seminário pode assumir diversas 

formas, mas o objetivo é um só: 

leitura, análise e interpretação 

de textos dados sobre 

apresentação de fenômenos e / 

ou dados quantitativos vistos 

sob o ângulo das expressões 

científicas-positivas, 

experimentais e humanas . 



Roteiro de um seminário 

 1. Deve-se apresentar material impresso com o 

tema desenvolvido. No caso de textos literários, 

resumo da biografia do autor, do texto em 

questão e da ideia central do texto. Deve haver 

um trecho do texto, escolhido pelo grupo como 

central, sobre o qual se deve fazer uma leitura 

em voz alta. 

2.   Faça um roteiro do que será falado (incluindo os 

temas do texto). No caso de ser um texto literário: 

resumo sobre autor, estilo, obra e temática 

problematizada da obra em questão. 

 
 

 



Roteiro de um seminário 

3. Faça um roteiro de leitura (escrito), com 

síntese dos momentos lógicos essenciais do 

texto. 

 

4. Bibliografia: no caso da literatura, 

dicionários, obras clássicas de abordagem 

da história da literatura, etc. 

 

 



Sugestões para a apresentação do 

Seminário: 
1. Não Leia 

2. Não chegue atrasado 

3. Prepare sua apresentação 

4. Cuide de sua aparência 

5. Deixe claro a tema e estrutura da apresentação 

6. Não economize exemplos 

7.  Cuidado com brincadeiras e postura 

8. Não aponte falhas 

9. Cuidado com gírias e vícios de linguagem 

 



Referências: 

http://www.zemoleza.com.br/como_fazer_seminario.as

p 

http://www.youtube.com/watch?v=UOEvxhbJlHc 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.ht

ml?aula=26538 

http://www.posgraduando.com/guia/dez-sugestoes-

para-sua-apresentacao-de-seminario 
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