UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA

Disciplina: ENTO7318 Seminário em Entomologia
Docente responsável.: Christian Torres
Número de horas: 30 h
Número de créditos: 02
Periodicidade: Primeiro e Segundo Semestres

EMENTA
A disciplina Seminário em Entomologia é oferecida em ambos os semestres, e objetiva o
treinamento dos discentes na elaboração, apresentação e discussão de temas relevantes para a sua
formação, preferencialmente, não relacionados à sua linha de pesquisa.
PROGRAMA
A disciplina é oferecida no primeiro e segundo semestres, sendo obrigatório a matrícula em ambos
os semestres para a obtenção dos créditos.
Discentes do Doutorado deverão apresentar 2 (dois) seminários, sendo respectivamente no
primeiro e segundo semestre de matrícula no curso. O primeiro seminário de Doutorado poderá ser
uma sugestão do comitê de orientação do aluno.
Discentes do Mestrado deverão apresentar 1 (um) seminário no segundo período de matrícula no
curso.
Os temas a serem abordados e datas de apresentação no primeiro e segundo semestres letivos,
respectivamente, serão sorteados na primeira e última semana de aula (dia do seminário), sendo o
aluno e seu comitê de orientação responsável pela abordagem do tema.
A apresentação do seminário deverá constar de uma abordagem introdutória do assunto que deverá
conduzir a uma hipótese a ser discutida com a apresentação de no mínimo 2 (dois) artigos
científicos, seguida de conclusões gerais. O tempo do seminário é de 40 a 45 minutos, portanto,
mais de dois artigos poderão ser discutidos por seminário dependendo da complexidade e
longevidade do assunto tratado pelos artigos. Os artigos a serem discutidos deverão responder a
hipótese proposta, sendo ao menos 1 (um) e 2 (dois) trabalhos em inglês para o Mestrado e
Doutorado, respectivamente.
O seminário é de responsabilidade do apresentador, podendo ser solicitado ajuda aos professores,
principalmente, ao comitê de orientação. A apresentação do discente será feita pelo coordenador
da disciplina.
É obrigatória a presença do orientador(a) ou co-orientador(a).
O horário e dia do seminário serão definidos de acordo com o calendário acadêmico do PPGEA.
Metodologia de Avaliação:
A avaliação será feita por 2 (dois) avaliadores: 1) professor coordenador do seminário; 2)
professor convidado como avaliador durante todo o semestre.
A entrega do resumo do seminário deverá ser feita por ocasião do seminário anterior (10%);
conteúdo [45% - introdução com justificativas, significância do assunto e hipóteses, coerência
com o tema, clareza e etc.]; apresentação [45% - organização (seqüência e objetividade), sem
redundâncias, gramática, harmonia no visual, tempo, clareza nas respostas e objetividade].
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Informações online:
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