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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE SEMINÁRIOS VIA TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  (TDICs) – SEMESTRE: 2020/1 
 
PROFESSORES 
 
1. COORDENADOR 
Prof. Sérgio Tadeu Sibov 
Setor: Centro de Excelência no Melhoramento de Cana-de-açúcar – Escola de Agronomia 
E-mail: sibov@ufg.br 
 
EMENTA 
 
As disciplinas Seminários (I, II, III e IV) são ofertadas simultaneamente no mesmo dia e horário. O objetivo é proporcionar um 
espaço de discussão e troca de experiências onde os pós-graduandos poderão apresentar seus trabalhos de pesquisa para a 
comunidade acadêmica. Em Seminários I (mestrado) e III (doutorado), o pós-graduando deverá apresentar uma revisão 
bibliográfica, de tema livre, que será definido sob a supervisão do orientador, extraído da respectiva linha de pesquisa. Em 
Seminários II (mestrado) e IV (doutorado), o pós-graduando deverá apresentar o projeto de pesquisa que dará origem ao 
trabalho final da pós-graduação.  
 
 
OBJETIVOS 
 
1. GERAIS 
 
Desenvolver hábitos e habilidades de interpretar, criticar e redigir trabalhos acadêmicos e artigos científicos.  
 
2. ESPECÍFICOS 

• Propiciar o contato do pós-graduando com trabalhos disponíveis na literatura por meio de artigos científicos, 
discussões e seminários que abranjam temas relativos às linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Melhoramento de Plantas 

• Propiciar ao pós-graduando oportunidade de comunicar-se com o público e promover o relacionamento entre 
discentes e docentes. 

 
  



 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO* 
 

Semanas Conteúdo 

1ª (02/03) Apresentação PPGGMP / Plano do Curso 

2ª (12/03) Reunião Geral 

3ª (03/08) Reunião Geral 2 (como será a disciplina neste semestre) 

4ª (10/08) Convidado 01 

5ª (17/08) Convidado 02 

6ª (24/08) Convidado 03 

7ª (31/08) Projetos: 14h – Leandro (II) / 15h - Jéssica (II) 

07/09 Feriado: Independência do Brasil 

8ª (14/09) Projetos: 14h – Anna (II) / 15h - Anderson (II) 

9ª (21/09) Projetos: 14h – Angelina (IV) / 15h - Luís (IV) 

10ª (28/09) Revisão: 14h - Bruno (III) / Projeto: 15h - Priscila (IV) 

11ª (05/10) Revisões: 14h – Renato Gonçalves (III) / 15h – Renato de Carvalho (III) 

12/10 Feriado: Nossa. Sra. Aparecida -  Padroeira do Brasil 

12ª (19/10) Revisões: 14h - Rafael (III) / 15h - Agnes (III) 

13ª (26/10) Revisões: 14h - Nayana (III) / 15h - Gabriela (I) 

14ª (29/10) Revisões: 14h - Fernanda (I) / 15h - Douglas (I) 

02/11 Feriado: Finados 

15ª (09/11) Revisões: 14h - Iago (I) / 15h - Arthur (I) 

16ª (16/11) Revisões: 14h - Alessandra (I) / 15h - Erasmo (I) 
 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 
• Apresentações on-line via Google Meet (obs.: as apresentações serão gravadas). 
• Apresentações e demais materiais serão disponibilizados via SIGAA, e-mail, Google Drive. 

 
  



 
 
RECURSOS DIDÁTICOS 
 

• Além da plataforma SIGAA, serão utilizados vários produtos do G Suite da Google. Discentes com dificuldades de 
acesso a este conteúdo remoto devem entrar em contato com a Coordenação do PPGGMP para tentar sanar estas 
dificuldades. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

• Na avaliação do seminário será considerado: divulgação apropriada; relevância, conteúdo e conhecimento do tema 
abordado; forma de apresentação e uso adequado dos recursos didáticos. 

• Os seminários deverão ser adequadamente divulgados pelo o pós-graduando palestrante.  
• A divulgação deverá ser feita com antecedência mínima de uma semana da data de sua realização.  
• O pós-graduando deverá encaminhar ao coordenador da disciplina, e ao restante dos pós-graduandos da disciplina, 

o resumo do seu seminário (modelo no SIGAA) uma semana antes da data da apresentação. 
• Nos Seminários I e III, para a apresentação e avaliação da revisão bibliográfica (modelo no SIGAA), o pós-graduando 

deverá enviar ao coordenador da disciplina a revisão em pdf com uma semana de antecedência.  
• Nos Seminários II e IV, para a apresentação e avaliação do projeto (modelo no SIGAA), o pós-graduando deverá 

enviar ao coordenador da disciplina o projeto em pdf e a parte escrita ao professor/pesquisador convidado que 
realizará o parecer do projeto com uma semana de antecedência.  

• O conteúdo dos seminários é de responsabilidade do pós-graduando e do orientador. 
• A apresentação dos seminários terá duração de 25 minutos, acrescidos de 30 minutos para a discussão. 
• O pós-graduando não poderá deixar de apresentar o seminário na data estabelecida, a não ser por motivo 

reconhecidamente justo, a critério do coordenador, sob pena de receber conceito D. A solicitação de cancelamento ou 
adiamento da apresentação deverá ser feita por escrito, com a ciência do orientador, para apreciação pelo coordenador 
da disciplina. 

 
• A média final será obtida da seguinte forma: 
 
Para a revisão bibliográfica (Seminários I e III): 
 
- Média das notas da apresentação do seminário atribuídas por DOCENTES (ND); 
- Nota da parte escrita da revisão bibliográfica, atribuída pelo ORIENTADOR (NRO). 
 

 

 
Para o projeto (Seminários II e IV): 
 
- Média das notas da apresentação do seminário atribuídas por DOCENTES (ND); 
- Nota da preparação do projeto atribuída pelo ORIENTADOR (NPO).  
- Nota da preparação do projeto atribuída pelo professor/pesquisador CONVIDADO (NPC). 
 
 

 
 

Atenção: para os Seminários I, II, III e IV a média das notas da apresentação (ND) poderá sofrer alterações caso: 
• Ocorra a participação com questões ou sugestões (+ 0,05); 
• Resumo, revisão ou projeto estejam fora das normas (- 0,5); 
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• Resumo, revisão ou projeto enviados com menos de uma semana de antecedência (- 0,5); 
 

• Aprovação:  
o Média Final  ≥ 6,00 
o Frequência ≥ 85% 
o Conceitos: A (8,50 – 10,00); B (7,00 – 8,49); C (6,00 - 6,99); D - Reprovado (≤ 5,90) 

 
LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 
 
As atividades serão discutidas durante nossos encontros ou em documentos enviados por e-mail com comentários. 
 
HORÁRIO E LOCAL 
 
Fica mantido o horário de segunda-feira às 14h com término previsto para às 16h. Outros encontros e novos horários poderão 
ser acordados. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 
BÁSICA: 
 

- Livros e artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais. 

 
 
 
 

Goiânia, 10 de julho de 2020. 
 

 
Prof. Sérgio Tadeu Sibov 

Coordenador da Disciplina de Seminários  


