
OFERTA DE DISCIPLINA NO ANO LETIVO

PERIODO LETIVO DA OFERTA
Semestre: 2° Ano: 2010
Programa: Nutrição e Saúde

DISCIPLINA
Nome da Disciplina SIGLA CÓDIGO
Seminário de Pesquisa II SEPEI 420922

VAGAS
Nº de vagas 20 Nº de vagas para alunos especiais 0

DOCENTES
Nome(s) do(s) Docente(s) Coordena-

dora
Profª Drª Erika Aparecida da Silveira X
Profa Drª Caroline Dario Capitani
Profa Drª Ida Helena Carvalho
Francescantonio Menezes
Profa Dra Maria do Rosário Gondim Peixoto

EMENTA
Apresentação e discussão de pesquisas dos alunos do PGNUT e seus resultados
preliminares. Ênfase na execução dos objetivos propostos, adequação dos aspectos
metodológicos, abordagem estatística dos resultados apresentados e fundamentação
teórica de suporte. Delimitação dos aspectos e resultados pertinentes e relevantes
visando à publicação científica.

OBJETIVOS

Contribuir com orientador e mestrando para finalização da dissertação, trazendo uma
visão crítica e colaborativa, ampliando a visão dos aspectos teórico-metodológicos
apresentados, discutindo limitações e suas possíveis soluções.
Ampliar o escopo de discussão sobre a pesquisa a fim de aprimorar as publicações e
elevação do nível das mesmas.

METODOLOGIA
Elaboração e apresentação de seminários. O modelo de formatação está disponível
no site do mestrado
http://www.fanut.ufg.br/posnutricaoesaude/?menu_id=1285163371&pos=esq&site_id=239

Importante a leitura da resolução 006/2010 no mesmo endereço eletrônico.

Discussão crítica dos temas abordados com alunos da disciplina, orientador,
professor da disciplina e professor convidado, enfatizando: princípios e pertinências

UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE NUTRIÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E
SAÚDE

NÍVEL MESTRADO



metodológicas, relevância, consistência e viabilidade.

AVALIAÇÃO

Tem o objetivo de avaliar os conhecimentos obtidos pelo aluno durante o curso de
Mestrado em Nutrição e Saúde e a sua aplicação na elaboração do produto final –
dissertação e artigos.

A nota da disciplina será composta pela nota do professor da disciplina, do professor
do PGNUT convidado e do professor externo convidado, considerando a avaliação do
produto apresentado na versão impressa e a apresentação oral (slides, linguagem,
postura, aplicação de termos técnicos).
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FLETCHER, R.; FLETCHER, S. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed.
São Paulo: ARTMED, 2006. 266 p.

Diversos artigos científicos de revistas indexadas internacionalmente serão utilizados
ao longo da disciplina.

OBSERVAÇÕES
Responsabilidades do pós-graduando
- fazer o convite de participação para o orientador e professor convidado com
pelo menos 30 dias de antecedência da apresentação
- encaminhar as cópias da versão preliminar da dissertação aos membros da
banca, com pelo menos vinte dias antes da data da apresentação
- encaminhar para a coordenação da disciplina e secretaria do PGNUT os
nomes dos membros da banca, com pelo menos vinte dias de antecedência
- pegar as declarações de participação para os membros da banca na
secretaria do PGNUT com um dia de antecedência

Responsabilidades dos professores da disciplina
- entregar declarações de participação para os membros da banca
- presidir a banca examinadora
- zelar pela adequada execução dos objetivos
- seguir rigorosamente o tempo de cada banca e de cada membro em suas
argüições.


