
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE – PPGNUT

DISCIPLINA: Seminários Avançados em Nutrição

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Nutrição e Saúde
LINHAS DE PESQUISA: Diagnóstico e Intervenção Nutricional; Segurança Alimentar e Nutricional e
Ciência dos Alimentos

( ) Formação Pedagógica ( X ) Formação para a Pesquisa
PROFESSORA RESPONSÁVEL: Cristiane Cominetti
PROFESSORA PARTICIPANTE: Nara Aline Costa
CONVIDADOS:
CARGA HORÁRIA Nº DE CRÉDITOS CÓDIGO SIGAA SEMESTRE E ANO

32 h 02 NSA 0066 2º/2021
EMENTA: Apresentação de temas de relevância e interesse em Nutrição e Saúde por docentes,
pesquisadores da UFG e de outras instituições de ensino e pesquisa, bem como pelos pós-graduandos.

OBJETIVOS:
GERAL: Proporcionar a discussão de temas atuais na área de Alimentos e Nutrição, abrangendo as linhas de

pesquisa do PPGNUT/UFG, favorecendo a formação interdisciplinar em Alimentos, Nutrição e Saúde.

ESPECÍFICOS:
Discutir os temas e metodologias abordadas nos trabalhos científicos;
Estimular a visão crítica dos pós-graduandos;
Aprimorar a apresentação de trabalhos científicos.

CONTEÚDO: Apresentação oral de temas atuais na área de Alimentos e Nutrição.

METODOLOGIA: Em razão da pandemia de COVID-19, o conteúdo será ministrado por meio de
encontros em plataformas on-line:
- Aulas expositivas e dialogadas com o uso de recursos multimídias

PROCESSO E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: Serão avaliados a forma de apresentação dos trabalhos
científicos e a participação com questionamentos. Pontos a serem avaliados nos seminários:
1 COMUNICAÇÃO
1.1 Linguagem oral: entonação, fluência;
1.2 Segurança e controle emocional.
2 APRESENTAÇÃO
2.1 Utilização adequada dos recursos didáticos e audiovisuais;
2.2 Motivação e domínio da plateia;
2.3 Sequência lógica (introdução, desenvolvimento, conclusão).
3 EXPOSIÇÃO DO TEMA
3.1 Abordagem correta do conteúdo;
3.2 Exposição clara das ideias;
3.3 Fundamentação científica / poder de convencimento.

A nota final da disciplina será referente a apresentação do artigo científico. O estudante terá que
apresentar um artigo científico de acordo com sua linha de pesquisa, a ser indicado com uma semana de
antecedência pelas professoras da disciplina.

Para atribuição do conceito será utilizada a escala constante no Art. 35 da Resolução – CEPEC nº 1627 –



Regulamento do PPGNUT/UFG.

CRONOGRAMA

DIA HORÁRIO CONTEÚDO/TEMA RESPONSÁVE
L

CH

15/09/2021 14 – 16:00 h
Apresentação e discussão do plano de ensino e
demais detalhes referentes à disciplina

Cristiane e Nara 2 h

22/09/2021 14 – 18:00 h

Apresentação de artigos científicos pelos
estudantes

Cristiane e Nara
4 h

29/09/2021 14 – 18:00 h
06/10/2021 14 – 18:00 h
13/10/2021 14 – 18:00 h
20/10/2021 14 – 18:00 h
27/10/2021 14 – 18:00 h
03/11/2021 14 – 18:00 h
10/11/2021 14 – 16:00 h 2 h
REFERÊNCIAS:

A bibliografia será baseada em artigos científicos publicados em periódicos de impacto na área de
Nutrição, com Qualis mínimo A4, selecionados a partir de buscas bibliográficas nos seguintes sítios:
http://www.scielo.br/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/; http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php;
http://www.bireme.br/php/index.php; http://www.cochrane.org/

OBSERVAÇÕES:
- Para toda a comunicação com as professoras da disciplina, por favor, usar os e-mails institucionais
(ccominetti@ufg.br; naracosta@ufg.br).
- Este plano poderá ser alterado em função da situação de exceção que estamos vivenciando, causada pela
pandemia de Covid-19.


