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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA DE MESTRADO 

Código: GLG410023 Disciplina: Seminários de Pesquisa 
 

(X) obrigatória   (  ) eletiva 

Período letivo: 2020.1 Carga horária: 30 h/a            Créditos: 2 

Número de horas de atividades 
síncronas:   15 
(recomendado 30% da carga horária) 

Número de horas de atividades 
assíncronas: 15 

Horário das atividades síncronas:  
5.14:00-16:00  

Professor(a):  Patrícia Hadler Rodrigues                                 - e-mail: patricia.hadler@ufsc.br  

Ementa 
Revisão bibliográfica sobre o(s) tema(s) do projeto de pesquisa das dissertações de Mestrado 
desenvolvidas no programa.   
 

Objetivos  
Proporcionar ao aluno de mestrado o desenvolvimento do pensamento crítico-científico, fornecendo 
subsídios para a construção do conhecimento na temática do seu projeto de pesquisa e a base teórica 
necessária para desenvolver o seu trabalho de dissertação. 
 

Tópicos 
  

(com carga horária) 

Conteúdos Recursos didáticos 
(Ex.: texto em PDF, 
vídeo, aula síncrona) 

Datas 
 

1. Plano de ensino 
(2 hs) 

Apresentação da disciplina, do plano de 
ensino e das datas para seminários 

Aula expositiva com 
uso de data show 

05/03 

2. Portal CAPES 
(2 hs) 

O Portal Capes e as estratégias de busca  
(aula ministrada na BU) 

Aula expositiva com 
uso de data show 

12/03 

3. Plano de Ensino alterado 
(1 hs) 

Apresentação do plano de ensino 
readequado e definição de novas datas de 
apresentação dos seminários  

Encontro síncrono 
pelo Moodle 

03/09 

3. Revisão bibliográfica 
(15 hs) 

Variável, de acordo com a temática do 
seminário de cada aluno. 
 

Atividade assíncrona 
utilizando os portais 
de busca (Periódicos 
CAPES, Google 
Acadêmico, Science 
Direct, etc..) e bases 
de dados (Georef, 
etc.)  

de 03/09 a 08/10 

4. Seminários 
(2 hs) 

Apresentação dos seminários Atividade síncrona 
pelo Moodle (Big 
Blue Button) 

08/10 

5. Seminários 
(2 hs) 

Apresentação dos seminários Atividade síncrona 
pelo Moodle (Big 
Blue Button) 

15/10 
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6. Seminários 
(2 hs) 

Apresentação dos seminários Atividade síncrona 
pelo Moodle (Big 
Blue Button) 

22/10 

7. Seminários 
(2 hs) 

Apresentação dos seminários Atividade síncrona 
pelo Moodle (Big 
Blue Button) 

29/10 

8. Seminários 
(2 hs) 

Apresentação dos seminários Atividade síncrona 
pelo Moodle (Big 
Blue Button) 

05/11 

Método de Ensino 
Atividades síncronas por meio da plataforma Moodle (Big Blue Button). Em caso de impossibilidade de usar 
essa ferramenta do Moodle, as atividades síncronas ocorrerão via Plataforma Google Meet: as atividades 
síncronas serão as apresentações dos seminários e uma reunião para readequação do cronograma da 
disciplina. 
Atividades assíncronas: as atividades assíncronas estão relacionadas com a revisão bibliográfica que os 
alunos deverão fazer para elaboração do texto e da sua apresentação do seminário. 
 
Cada aluno deverá elaborar um seminário com base na revisão bibliográfica do seu projeto de pesquisa de 
Mestrado. O aluno deverá, com o acompanhamento do seu orientador, elaborar uma apresentação e um 
texto. O tema do seminário deverá ser abordado de maneira crítica, indicando sua relevância para o projeto 
de pesquisa. O texto e a apresentação devem seguir as seguintes normas:  
i) texto limitado a 25 páginas, incluindo título, texto, figuras, referências e tabelas (fonte Arial 11, margens 
2,5 cm, espaçamento entre linhas simples ou 1,5). As citações e referências bibliográficas devem seguir 
estritamente as normas previstas para a submissão ao Brazilian Journal of Geology. Figuras e tabelas podem 
ser inseridas no texto.  
ii) a apresentação oral de 25 minutos (máximo, improrrogável), seguida de discussão de 10 minutos.  
 
O aluno deverá enviar por e-mail para a professora da disciplina, com cópia para o respectivo orientador, a 
parte escrita (pdf e word) até 10 dias antes da data da sua apresentação.  

Avaliação 
Para avaliar o grau de aprendizado do aluno serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

1. Texto com a revisão bibliográfica: peso 5,5 
2. Apresentação do seminário: peso 4,5 

 
Os alunos serão avaliados no texto pelo seu orientador. Será atribuída nota de zero a dez. 

Os alunos serão avaliados na apresentação do seminário pelo orientador e pela professora da disciplina 

de acordo com os seguintes critérios: i) estrutura da apresentação, ii) linguagem e desenvoltura, iii) 

conhecimento e domínio sobre o tema, iv) tempo de apresentação, v) qualidade dos slides. Todos os itens 

tem o mesmo peso. A nota final da apresentação será a média das notas dos dois avaliadores. 

A nota final da disciplina será a média ponderada da nota do texto e da apresentação. 
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  Não há possibilidade de prova de recuperação nessa disciplina. Caso o aluno não alcance a média 7,0, 

deverá refazer a disciplina em um próximo semestre. 

A frequência da disciplina será aferida pela participação nas atividades síncronas de apresentação dos 

seminários. O aluno deverá participar de pelo menos três datas de apresentação dos seminários.  

Referências Bibliográficas 
De acordo com o tema de pesquisa desenvolvido por cada aluno.  
 

Orientações gerais  
Resolução Normativa CPG – 6/08/2020 – BU 10/08/2020 

 


