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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA   

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ACADÊMICA: Ciência Exatas 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM Química 

DOCENTE: Tatiana Batista 

CODIGO/DISCIPLINA:  QUIJ0600 – Seminários de Pesquisa II 

DURAÇÃO EM SEMANAS: 16 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 16 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA:  16 CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 1 

SEMESTRE LETIVO DE OFERTA: 2020/1 

 

II. EMENTA 

Participação como ouvinte em Seminários baseados em: artigos científicos publicados em 
periódicos indexados; projetos de dissertação; pesquisa científica de Professores 
Permanente/Colaboradores/Visitantes e outros pesquisadores convidados. Apresentação de 
um seminário sobre: artigos científico publicado em periódico indexados ou projeto de 
dissertação ou de tema relativo à linha de pesquisa do orientador. 

 

III. OBJETIVO GERAL 
Proporcionar aos alunos a oportunidade de assistirem seminários baseados em artigos científicos publicados 
em periódicos indexados; projetos de dissertação; pesquisa científica de pesquisadores convidados.  
Proporcionar aos alunos a oportunidade de apresentarem um seminário sobre: artigos científicos publicados em 
períodos indexados ou projeto e dissertação ou de tema relativo a linha de pesquisa do orientador,  

 

IV. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Proporcionar aos alunos acesso a divulgação e atualização em temas da área por meio das palestras 
ministradas; 
Adquirir conhecimentos relativos ao preparo e postura durante uma apresentação oral; 
Interagir com pesquisadores da área e discentes do programa de pós-graduação; 
Praticar a elaboração de slides para apresentações orais; 
Praticar  a apresentação de seminários. 

 
 

V. METODOLOGIA E RECURSOS 

As aulas serão ministradas na modalidade remoto, em conferências on line (Whats up, Zoom 
ou Meeting), de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA CPPG-REJ IN 003 PRPG, DE 24 
DE JUNHO DE 2020.  

 

VI. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A nota final será a média ponderada de três avaliações. A avaliação 1, com peso 0,1, será referente a 
participação do aluno na arguição após a apresentação da palestra por meio de elaboração de 
questões ao palestrante. A avaliação 2, com peso 0,2, será referente a média aritmética de todas as 
resenhas de cada palestra. A nota atribuída a cada resenha terá intervalo de 0,0 a 10,0. O aluno 
deverá elaborar uma resenha para cada palestra, que deverá ser entregue uma semana após a 
apresentação da palestra. A avaliação 3, com peso 0,7, é referente a apresentação do seminário pelo 
discentes. A nota do seminário terá intervalo de 0,0 a 10,0. 
A apresentação do seminário deverá ter duração mínima de 20 minutos e máxima de 30 minutos. 
Após a apresentação do seminário o discente será submetido a arguição com questões elaborados 
pelos ouvintes. Ao seminário será atribuída nota de 0,0 a 10,0 



Critérios de avaliação do seminário: 
1. Qualidade dos slides (30%) 

2. Domínio do conteúdo (60%) 

3.  Postura durante a apresentação (10%) 

Observação: A nota final do discente será convertida para conceitos (ABCD) conforme orientação vigente. 
Sendo: 10 – 7,5 = A 
7,4 – 5 = B 
4,9 – 2,5 = C 
2,4 – 0 = D 

 
 

VII. CRONOGRAMA 
 CH 

08/07 – reunião com os discentes  

  

22/07– seminário 1 2 

29/07– seminário 2 2 

05/08 – seminário 3 2 

12/08 – seminário 4 2 

19/08 – seminário 5 2 

26/08 – seminário 6 2 

02/09 – seminário 7 2 

09/09 – seminário 8 2 

16/09 – seminário 9 2 

14/10 – notas finais  

 
 
 

Prof. Tatiana Batista 
Programa de Pós Graduação em Química 

Universidade Federal de Jataí 
Jataí, 07 de Julho 2020. 

 
 


