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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ESCOLA DE AGRONOMIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 
MELHORAMENTO DE PLANTAS 

  
 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Seminários ( I, II, III e IV ) 

Área de concentração: Genética e melhoramento de plantas 
Linha de pesquisa: Genética e Genômica de Plantas, Melhoramento de Espécies Cultivadas, Conservação 
e Melhoramento de Espécies do Cerrado 
Tipo de disciplina: (X) Formação pedagógica (X) Formação para a pesquisa 

Professores responsáveis: Sérgio Tadeu Sibov  

Professores participantes: Todos os demais docentes permanentes e colaboradores do PPGGMP  
Convidados: pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão, da Emater/GO e de outras Instituição de Pesquisa 
do estado de Goiás ou de outros estados. 

Carga Horária: 16h N° créditos: 1 

Fluxo: Semestral, primeiro e segundo semestres 
Código no SIGAA: GMP0126 (S-I), GMP0127 (S-II), 
GMP0128 (S-III), GMP0129 (S-IV) 

 
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 
GERAIS: Desenvolver hábitos e habilidades de interpretar, criticar e redigir trabalhos acadêmicos e artigos 
científicos.  
 
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 Cronograma 
1º Bloco Apresentações dos projetos de Mestrado (Seminários II)  4h 
2º Bloco Apresentações dos projetos de Doutorado (Seminários IV)  4h 
3º Bloco Apresentações das revisões de Doutorado (Seminários III)  4h 
4º Bloco Apresentações das revisões de Mestrado (Seminários I)  4h 
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Metodologia 
• Apresentações on-line via Google Meet (obs.: as apresentações serão gravadas). 
• Apresentações e demais materiais serão disponibilizados via SIGAA, e-mail, Google Drive. 

 
Processos e 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. 

• O vídeo de apresentação do seminário, em formato mp4, terá duração de 25 minutos. 
• O pós-graduando deverá encaminhar ao coordenador da disciplina e ao restante dos pós-

graduandos da disciplina, o vídeo da apresentação e um resumo do seu seminário (modelo no 
Google Sala de Aula) uma semana antes da data da apresentação. 

• Nos Seminários I e III, para a apresentação e avaliação da revisão bibliográfica (modelo no Google 
Sala de Aula), o pós-graduando deverá enviar ao coordenador da disciplina a revisão em pdf com 
uma semana de antecedência. Um formulário de avaliação da revisão (modelo no Google Sala de 
Aula) também deverá ser enviado ao orientador. 

• Nos Seminários II e IV, para a apresentação e avaliação do projeto (modelo no Google Sala de 
Aula), o pós-graduando deverá enviar o projeto ao coordenador da disciplina e ao 
professor/pesquisador convidado que realizará o parecer do projeto com uma semana de 
antecedência. Um formulário de avaliação do projeto (modelo no Google Sala de Aula) também 
deverá ser enviado ao professor/pesquisador convidado. 

• O conteúdo do seminário é de responsabilidade do pós-graduando e do orientador. 
• Na data marcada, a discussão do vídeo terá a duração de 30 a 45 minutos. 
• O pós-graduando não poderá deixar de apresentar o seminário na data estabelecida, a não ser 

por motivo reconhecidamente justo, a critério do coordenador.  
• 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: 
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• Ocorra a participação com questões ou sugestões (+ 0,05); 
• Resumo, revisão ou projeto estejam fora das normas (- 0,5); 
• Resumo, revisão ou projeto enviados com menos de uma semana de antecedência (- 0,5);. 

 
Aprovação:  

• Média Final ≥ 6,00 
• Frequência ≥ 85% 

Para atribuição dos conceitos, será utilizada a seguinte escala:  
• Notas de 8,5 – 10: Conceito A - Muito Bom, aprovado com direito a crédito  
• Notas de 7,0 – 8,4: Conceito B - Bom, aprovado com direito a crédito  
• Notas de 6,0 – 6,9: Conceito C - Regular, aprovado com direito a crédito  
• Notas ≤ 5,9: Conceito D - Insuficiente, reprovado sem direito a crédito 

 
Local de divulgação dos resultados das avaliações: 
As atividades serão discutidas durante nossos encontros ou em documentos enviados por e-mail com 
comentários. 

 
Referências  

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


