EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO EVENTO “3MT - SUA TESE EM TRÊS
MINUTOS”

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia da Universidade Pitágoras Unopar
(UNOPAR) torna público o presente Edital para seleção de candidatos para participação no evento
“3MT - Sua tese em três minutos”, a ser realizado no dia 03/12/2020 na plataforma Microsoft
Teams.

1. Definição e Apresentação da Proposta
O primeiro evento 3MT (Sua tese em 3 minutos) ocorreu na Universidade de Queensland, Austrália,
em 2008, com 160 estudantes de Doutorado participando. O evento foi estendido para outras
universidades da Oceania em 2009 e 2010 e a partir de 2011 teve sua popularidade bastante
aumentada sendo hoje adotado em 600 Universidades de 65 países. No evento, acadêmicos de
doutorado têm três minutos para apresentar sua tese e sua significância por meio da oratória. O
3MT não é um exercício de trivializar a pesquisa, mas sim de desafiar os estudantes a consolidar
suas ideias e descobertas em pesquisa apresentando as mesmas de maneira concisa para uma plateia
de não-especialistas.
2. Objetivos
Esta proposta tem três objetivos principais:
2.1.Desenvolver a habilidade de comunicação dos doutorandos da UNOPAR,
focando na sua capacidade de traduzir o conhecimento para uma audiência leiga (não
especialistas);
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2.2.Ajudar a consolidar uma cultura de pesquisa na UNOPAR, fornecendo uma
oportunidade única de integração entre participantes, possibilitando que conheçamos e
conversemos sobre as pesquisas desenvolvidas na Instituição.
2.3.Apresentar a diferentes representantes externos a instituição o trabalho em
pesquisa e desenvolvimento realizado na UNOPAR, abrindo portas para parcerias
interinstitucionais e com diferentes organizações da sociedade.

3. Regras para o evento
3.1. Poderá se inscrever para participação no evento o candidato que tenha obtido
título de Doutor na UNOPAR ou esteja cursando Doutorado, que já tenha passado pelo
processo de qualificação de seu projeto de tese e já possua resultados para apresentar.
3.2. Declaração do aluno transmitindo os direitos autorais do vídeo para a UNOPAR
permitindo sua divulgação em mídias sociais e televisivas, sendo que no início de cada vídeo
a identificação do prêmio com duração de 5 segundos será acrescentada pela UNOPAR,
passando a ser parte integrante do vídeo.
3.3 Um único slide em PPT é permitido (sem transições, animações ou movimentos
de nenhum tipo). O slide é apresentado no início da apresentação.
3.4. Nenhuma mídia adicional é permitida (vídeos, sons, etc).
3.5. Nenhum suporte adicional é permitido (fantasia, instrumentos musicais,
equipamentos laboratoriais, etc).
3.6. A apresentação deve durar no máximo 3 minutos. Em caso de tempo excedido, o
áudio do candidato será desligado e o candidato será desclassificado.
3.7. As apresentações devem começar no ambiente virtual e horário previamente
divulgados aos candidatos.
3.8. O tempo começa a contar a partir da primeira palavra ou movimento do
candidato.
3.9. A decisão da comissão julgadora é final, não cabendo recursos.
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4. Critérios de julgamento
4.1.Compreensão e conteúdo
4.1.1. A apresentação forneceu o entendimento das justificativas e a
importância da pergunta de pesquisa, explicando as terminologias e evitando
jargões?
4.1.2. A apresentação descreveu de maneira clara o impacto ou os resultados
da pesquisa, incluindo as conclusões?
4.1.3. A apresentação seguiu uma sequência lógica e clara?
4.1.4. O assunto da pesquisa, sua relevância, resultados/impactos e
conclusões foram apresentados em linguagem apropriada para uma audiência de nãoespecialistas?
4.1.5. O apresentador passou tempo apropriado em cada elemento de sua
apresentação ou passou tempo em demasia em um aspecto tendo que acelerar com o
restante da apresentação?

4.2.Envolvimento
4.2.1. A apresentação fez com que a plateia quisesse saber mais sobre o tema?
4.2.2. O apresentador teve o cuidado de não trivializar ou generalizar seu
trabalho?
4.2.3. O apresentador passou entusiasmo com sua pesquisa em sua
apresentação?
4.2.4. O apresentador conquistou e manteve a atenção da audiência?
4.2.5. O apresentador teve suficiente presença de palco, empatia, entonação
vocal, manteve o ritmo da apresentação e apresentou postura confiante?
4.2.6. O slide apresentado qualificou a apresentação? (claro, legível e
conciso?)
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5. PREMIAÇÃO
O evento premiará os três primeiros colocados apontados pela comissão julgadora e mais o
candidato escolhido pela plateia. Os premiados receberão certificados.

5.1. Escolha da plateia
Um importante aspecto do evento é a escolha por parte da plateia de um candidato. Após as
apresentações, a plateia é solicitada a votar no candidato que na sua opinião teve a melhor
apresentação em 3 minutos, baseada nos critérios estabelecidos. Cada membro da plateia poderá
votar em apenas um candidato.

6. Comissão Julgadora
A Comissão Julgadora será formada por no mínimo 5 integrantes, com participação
de membros externos ao Programa.

7. Calendário


Prazo para inscrição até 01/12/2020.



A cerimônia de apresentação “3MT - Sua tese em três minutos” será realizada no dia
03/12/2020.

8. Cláusula de reserva
A Comissão Científica e a Comissão Organizadora reservam-se o direito de arbitrar
sobre os casos omissos e as situações não previstas neste edital.
Informações: mestradoodontologia@unopar.br
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