
 

 

 

 

 
 

PLANO DE ENSINO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Nutrição 

CURSO: Pós-graduação strictu sensu em Nutrição e Saúde 

DISCIPLINA: Seminários de Pesquisa I 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 32 horas 

ANO/SEMESTRE: 2019/2 TURNO/TURMA: vespertino/2019 

DIA DA SEMANA E HORÁRIO: 

Segunda-feira, das 8:00 h às 12:00 h 

LOCAL: Sala Murici 

PROFESSORES:  
Cristiane Cominetti (coordenadora) 
Maria Aderuza Horst 

VAGAS: 12 estudantes regulares 

II. EMENTA 

Apresentação dos projetos de pesquisa dos estudantes do Programa, com discussão crítica dos 
temas abordados, enfatizando: princípios e pertinências metodológicas, relevância, consistência e 
viabilidade. 
III. OBJETIVOS 

Avaliar e discutir os projetos de pesquisa dos estudantes regulares de mestrado do PPGNUT, 
analisando criticamente os aspectos metodológicos, a relevância, a consistência e a viabilidade. 

IV. CONTEÚDO 

Unidade 1 – Projeto de pesquisa: aspectos relacionados à forma de apresentação e defesa do 
projeto de pesquisa. 
 
Unidade 2 – Apresentação e defesa oral dos projetos de pesquisa dos estudantes regularmente 
matriculados no Programa. 
V. METODOLOGIA E RECURSOS 

Aula expositiva para explicação do cronograma da disciplina. Palestra. 
Apresentação oral e defesa oral dos projetos de pesquisa para uma banca examinadora com a 
presença de estudantes, professores da disciplina, orientador e professor convidado. 

VI. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Análise do projeto de pesquisa entregue à banca (4,0 pontos) 
1.1. Formatação conforme as normas para apresentação de trabalhos acadêmicos 
1.2. Abordagem correta e completa do tema e correção do conteúdo  
1.3. Redação científica clara e adequada 
2. Análise da apresentação oral e defesa do projeto de pesquisa (4,0 pontos) 
2.1. Utilização adequada dos recursos didáticos e audiovisuais  
2.2. Sequência lógica da apresentação/projeto (conforme as normas)  
2.3. Fundamentação científica 
2.4. Exposição clara e comunicação (linguagem oral e corporal) 
3. Participação do estudante em banca examinadora (2,0 pontos) 
3.1. Contribuições 
3.2. Exposição clara das ideias 
Assiduidade e pontualidade, com frequência mínima de 85%. 



 

VII. AVALIAÇÃO 

A nota final da disciplina será dada pela média ponderal obtida a partir da avaliação dos membros 
da banca examinadora. 
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IX. CRONOGRAMA 

DATA CH CONTEÚDO 
PROF. 

RESPONSÁVEL 

09/09 4 

Apresentação e discussão do plano de 

ensino. Revisão das etapas operacionais de 

construção de projetos de pesquisa e 

aspectos metodológicos no delineamento do 

trabalho científico 

Cristiane e Maria 

Aderuza 

16/09 Não haverá aula – organização entre estudantes e orientadores 

23/09 4 Palestra 
Representante 

PRPG 

30/09 4 

Apresentação e defesa oral dos projetos de 

pesquisa dos estudantes de mestrado do 

PPGNUT turma 2019 

Cristiane  

07/10 4 Cristiane  

14/10 4 Cristiane  

21/10 4 Maria Aderuza 

28/10 4 Cristiane  

04/11 4 Cristiane  

 

 


