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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA DE MESTRADO 

Código: GLG410023 Disciplina: Seminários de Pesquisa (X) obrigatória   (  ) eletiva 

Período letivo: 2021.2 Carga horária: 30 h/a            Créditos: 2 

Número de horas de atividades 
síncronas:   10 
(recomendado 30% da carga horária) 

Número de horas de atividades 
assíncronas: 20 

Horário das atividades síncronas:  
3.09:00-12:00  

Professor(a):  Patrícia Hadler Rodrigues             E-mail: patricia.hadler@ufsc.br     
                         Fernando J. Althoff                        E-mail: fernando.althoff@ufsc.br 

Ementa 
Revisão bibliográfica sobre tema(s) de projetos de dissertações de Mestrado desenvolvidos 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 da 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 h/a) 

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

At. síncrona: 
webconferência 

10/08 

2. Pesquisa Bibliográfica  
(3 h/a) 

Fontes de informação nível básico + Portal da 
Capes (aula ministrada na BU) 

At. assíncrona: vídeo  

3. Pesquisa Bibliográfica  
(2 h/a) 

Fontes de informação nível avançado At. assíncrona: vídeo  

4. Revisão bibliográfica e 
produção textual 
(12 h/a) 

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.)  

11/08 a 18/11 

5. Preparação das 
apresentações  
(3 h/a) 

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

Atividade 
assíncrona: 
preparação de ppt 

18/10 a 22/10 
17/11 a 22/11 

5. Seminários 
(2 h/a) 

Apresentações do andamento do trabalho Atividade síncrona: 
webconferência 

26/10 
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6. Seminários 
(2 h/a) 

Apresentações de seminários Atividade síncrona: 
webconferência 

23/11 

7. Seminários 
(2 h/a) 

Apresentações de seminários Aividade síncrona: 
webconferência 

30/11 

8. Seminários 
(2 h/a) 

Apresentações de seminários Atividade síncrona: 
webconferência 

07/12 

 

Avaliação 
Os instrumentos de avaliação são os seguintes: 
 - texto: 0 a 10, com peso 5,5, 
 - seminário: 0 a 10, com peso 4,5. 
A nota final será a média ponderada da nota do texto e do seminário. 

  A frequência será aferida pela participação no encontro para apresentação da disciplina e nos seminários 
(presença em pelo menos 4 seminários). 

Não há possibilidade de prova de recuperação nessa disciplina. Caso a média 7,0 não seja alcançada, o 
aluno deverá refazer a disciplina no próximo semestre. 

 

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

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

 


