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EMENTA
Esta disciplina proporcionará um espaço de discussão e troca de experiências onde os
estudantes de pós-graduação poderão apresentar seus trabalhos de pesquisa para a comunidade
acadêmica.
No primeiro semestre o estudante deverá realizar um seminário de uma revisão
bibliográfica, de tema livre, que será definido sob a supervisão do orientador, extraído da
respectiva linha de pesquisa. No segundo semestre, o estudante deverá apresentar o pré-projeto
de pesquisa que dará origem ao trabalho final da pós-graduação.
O objetivo da disciplina é desenvolver hábitos e habilidades de interpretar, criticar e
redigir trabalhos acadêmicos e artigos científicos. Sendo assim, o estudante deverá entrar em
contato 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. Além disso, propiciar ao estudante oportunidade de
comunicar-se com o público e promover o relacionamento entre discentes e docentes.

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação do plano de ensino da disciplina
Apresentação do regulamento do programa e das normas de avaliação da CAPES
Sorteio das datas para a apresentação dos seminários (revisão bibliográfica ou Préprojeto)
Sugestões para a estruturação e apresentação da revisão bibliográfica e do pré-projeto
Apresentação dos projetos e linhas de pesquisa que estão sendo conduzidos pelos
docentes do PGMP (de acordo com a disponibilidade)
Palestras com Professores e Pesquisadores convidados
Seminários dos discentes
Cursos e treinamentos (de acordo com a demanda)
Apoio e organização de um evento promovido pelo PGMP (de acordo com a demanda)

NORMAS E PROCEDIMENTOS
– Na avaliação do seminário será considerado: divulgação apropriada; relevância, conteúdo e
conhecimento do tema abordado; forma de apresentação e uso adequado dos recursos
didáticos.
– Os seminários deverão ser adequadamente divulgados pelo discente palestrante.
– A divulgação deverá ser feita com antecedência mínima de uma semana da data de sua
realização.
– A divulgação por meio de cartazes (modelo no sítio http://www.agro.ufg.br/pgmp) deverá
estar disponível em murais da Escola de Agronomia e do ICB.
– Também será realizada uma divulgação por meio eletrônico no sítio do PGMP, pelo
coordenador da disciplina. Para tanto, o discente deverá encaminhar ao coordenador da
disciplina o resumo do seu seminário, em arquivo de texto (modelo no sítio
http://www.agro.ufg.br/pgmp) uma semana antes da data da apresentação.
– No primeiro semestre, para a apresentação e avaliação da revisão bibliográfica, o estudante
deverá entregar ao coordenador da disciplina e ao orientador a parte escrita do seminário, com
no máximo, uma semana de antecedência (modelo no sítio http://www.agro.ufg.br/pgmp).
– No segundo semestre, para a apresentação e avaliação do pré-projeto, o estudante deverá
entregar a parte escrita do mesmo ao professor convidado que realizará o parecer do préprojeto, com, no máximo, uma semana de antecedência (modelo no sítio
http://www.agro.ufg.br/pgmp).
– O conteúdo dos seminários é de responsabilidade do estudante e do orientador.
– A apresentação dos seminários terá duração de 20 a 25 minutos, acrescidos de 15 a 20
minutos para a discussão.
– O estudante deverá obter freqüência mínima de 85%.
– O estudante não poderá deixar de apresentar o seminário na data estabelecida, a não ser por
motivo reconhecidamente justo, a critério do coordenador, sob pena de receber conceito D. A
solicitação de cancelamento ou adiamento da apresentação deverá ser feita por escrito, com a
ciência do orientador, para apreciação pelo coordenador da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1) Nota do resumo do trabalho (NR);
2) Nota de apresentação do seminário (NA);
3) Nota da parte escrita do seminário – revisão bibliográfica (NPEo) ou pré-projeto (NDo
e NPc);
 A média final será obtida da seguinte forma:
Para a revisão bibliográfica (1º semestre):
- nota do RESUMO do trabalho, atribuída pelo coordenador da disciplina (NR);
- média das notas da APRESENTAÇÃO do seminário, atribuídas pelos docentes (NAdo);
- nota da parte escrita da REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, atribuída pelo orientador (NPEo).
 NR  NAdo  NPEo 
MF  
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Para o pré-projeto (2º semestre):
- média das notas da APRESENTAÇÃO do seminário, atribuídas pelos docentes (NAdo);
- nota do DESEMPENHO do estudante para a preparação do pré-projeto, atribuída pelo
orientador (NDo).
- nota da parte escrita (PARECER) do pré-projeto, atribuída pelo professor/pesquisador
convidado para avaliá-lo (NPEc).
 NAdo  NDo  NPEc 
MF  
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BIBLIOGRAFIA
- Livros e artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais.

