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EMENTA 
 
Os estudantes matriculados em nível de Mestrado devem apresentar um trabalho de 
revisão bibliográfica relacionado com o tema de sua pesquisa no primeiro semestre do 
curso e seu Projeto de Dissertação no segundo semestre. Os estudantes matriculados 
em nível de Doutorado devem apresentar um artigo científico no primeiro semestre do 
curso, um trabalho de revisão bibliográfica relacionado com o tema de sua pesquisa 
no segundo semestre do curso e seu Projeto de Tese no terceiro semestre. O tema do 
trabalho de revisão bibliográfica deverá ser informado ao coordenador da disciplina e 
ter aprovação formal do orientador no início do semestre de sua apresentação. O 
trabalho de revisão e o projeto de dissertação ou de tese deverão seguir as diretrizes 
apresentadas nos Anexos I e II, respectivamente, das Normas Internas do PPGA. O 
estudante deverá entregar um exemplar do trabalho de revisão e do projeto de 
dissertação ou de tese, impresso ou em PDF, para o coordenador da disciplina, com 
antecedência de sete dias de sua apresentação. O tempo de apresentação será de 
vinte a quarenta minutos, a ser definido pelo coordenador da disciplina, de acordo 
com o número de estudantes matriculados. O professor orientador, ou coorientador, 
deverá participar da sessão de apresentação do Projeto de Dissertação ou de Tese 
de seu orientando, avaliando-a em formulário próprio. É de responsabilidade do 
professor orientador convidar um terceiro membro para a avaliação do projeto, ficando 
este responsável também por avaliá-lo em formulário próprio. Ao final de cada 
semestre, o coordenador da disciplina deverá entregar os formulários de avaliação 
dos projetos à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente. Os Seminários 
serão realizados separadamente, por Área de Concentração, com a participação 
simultânea dos estudantes dos níveis de Mestrado e Doutorado. Todo estudante 
matriculado em disciplinas Seminários será avaliado pelo Coordenador da disciplina, 
ao término de cada Semestre Letivo, lhe sendo atribuído o conceito correspondente 
ao respectivo Semestre Letivo. 
 

   



PROGRAMA 
 

                      Conteúdo Programático Data 
1 Apresentação da Disciplina – Definições da ordem de apresentação dos 

Seminários em função das turmas, bem como os critérios para avaliação. 

24/08/2020 

2 Apresentação de Seminários 31/08/2020 

3 Apresentação de Seminários 14/09/2020 

4 Apresentação de Seminários 21/09/2020 

5 Apresentação de Seminários 28/09/2020 

6 Apresentação de Seminários 05/10/2020 

 
-METODOLOGIA:  
1. Seminários individuais realizados por cada discente regularmente matriculado na turma. Os 

seminários deverão ser ministrados de forma por vídeo conferência, utilizado alguma das plataformas 

autorizadas pela UFG. 

 

-RECURSOS:   

1 - Plataforma de Webconferência - WebConf – RNP; 

2 – Plataforma Moodle; 

3 – Plataforma SIGAA; 

4 – G Suite for Education com os seguintes aplicativos: 

          4.1 – Gmail 

          4.2 – Google Meet 

          4.3 – Google Drive 

          4.4 – Google Formulários 

          4.5 - Google Sala de Aula 

          4.6 – Google Jamboard 

 

Mais informações disponíveis no link: https://ufgemcasa.ufg.br/p/33095-ferramentas-e-tutoriais 

-AVALIAÇÃO: 

1. Avaliação do Professor Coordenador da Turma ou Banca de Professores (para os 

projetos) – (peso 70%) 

2. Avaliação dos demais discentes para cada seminário realizado (peso 30%) 

 
Os formulários de avaliação serão enviados no momento de cada aula. 
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