NORMAS PARA A DISCIPLINA SEMINÁRIOS GERAIS

1. Informações gerais
Tipo da disciplina: OBRIGATÓRIA
Carga horária: 30 h
Créditos: 02

2. Ementa
A disciplina Seminários Gerais consiste na apresentação de seminários por alunos
matriculados e por pesquisadores convidados, do Programa de Pós Graduação ou não, e de
outras Instituições, sugeridos por docentes ou pela coordenação do Programa. Por parte dos
alunos matriculados na disciplina, consistirá na apresentação oral de um artigo científico que
será avaliada pelo professor responsável pela disciplina.

3. Objetivos
A disciplina Seminários Gerais tem por objetivos promover a capacitação do discente na
avaliação crítica e na apresentação oral de artigos científicos, além de integrar o corpo docente
do Programa e outros programas de pós-graduação, favorecendo o conhecimento das diversas
linhas de pesquisa.

4. Critérios para a escolha do artigo científico
O discente deverá escolher o artigo em comum acordo com o seu orientador, sendo que
o mesmo deverá cumprir os seguintes critérios: publicação nos últimos 3 anos, em inglês e em
revista indexada (Qualis CAPES - mínimo B1). Não serão aceitos artigos de revisão e short
communications.

5. Documentação necessária para apresentação do seminário
O discente deverá entregar ao professor da disciplina uma cópia impressa do artigo
científico escolhido, até 15 (quinze) dias antes da primeira apresentação. Deverá entregar ainda
uma declaração do orientador de que participou ou orientou na escolha do artigo em questão.

6. Apresentação oral
Todas as apresentações orais ocorrerão conforme cronograma estabelecido pelo
professor responsável pela disciplina, de acordo com as seguintes normas:
a. O conteúdo da apresentação deverá contemplar o título do artigo (original e tradução em
português), autores, periódico (nome, volume, páginas e ano), nomes do discente e orientador,
introdução, problema e/ou hipótese, justificativa, objetivos, material e métodos, resultados,
conclusões e análise crítica.
b. O tempo de exposição será compreendido entre 20 e 30 minutos;
c. O público poderá participar com perguntas, sendo para isto estipulado no máximo 20
minutos, antes da avaliação do professor;

7. Critérios de avaliação
Serão avaliados os seguintes parâmetros: (ANEXO 1)
a. Expressão oral do candidato e tempo de exposição (Teve clareza e coerência? Cumpriu
o tempo? (0,0 a 2,0);
b. Qualidade do material audiovisual (Sequência lógica da organização dos tópicos,
figuras e tabelas, referências) (0,0 a 2,0);
c. Conhecimento, segurança, objetividade e capacidade de argumentação do candidato
durante as perguntas (foi coerente com conceitos e respostas, cometeu erros
conceituais?) (0,0 a 4,0);
d. Profundidade (tratou o assunto com profundidade ou superficialmente?) (0,0 a 1,0);
e. Postura (colocação perante o público, postura profissional) (0,0 a 1,0).

8. Aprovação
Para que o aluno seja considerado aprovado, deverá alcançar nota igual ou superior a
6,0 (seis) e, no mínimo, 75% de frequência.

