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Participação dos Pós-doutorandos do PPGEA 

 

1. EMENTA 

Iniciação os alunos ingressantes na pós-graduação, em nível de mestrado e 

doutorado, na pesquisa científica. Estruturação de seminários. Discussão científica. 

Adequação de apresentações ao tempo disponível. Estruturação de resumo científico. 

 

 

2. OBJETIVO 
Propiciar o acompanhamento dos projetos de pesquisa e trabalhos conduzidos 

pelos alunos de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado. Oportunizar aos 

alunos pós-graduandos expor seus trabalhos na forma de seminários e desenvolver 

sua desenvoltura na apresentação de trabalhos científicos, inclusive, como 

treinamento para futura qualificação e defesa. Permitir a integração entre os alunos de 

pós-graduação, pós-doutorandos e professores, propiciando um ambiente para o 

desenvolvimento de possíveis parcerias entre os grupos de pesquisa do PPGEA.  

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E RESPECTIVA BIBLIOGRAFIA 

 

O conteúdo a ser explorado será específico para cada aluno, sendo a bibliografia 

constante em seus projetos de mestrado e doutorado, dentro das linhas de pesquisa 

do PPGEA.  Serão consultados para isso o sistema capes de acesso aos periódicos da 

Área da Engenharias I, da CAPES. 

 

 

 



Bibliografia recomendada: 

 

 A bibliografia a ser consultada serão os periódicos disponíveis no sistema 

CAPES da universidade, preferencialmente revistas da Área das Engenharias I, nas 

classificações A1 e A2 do sistema Qualis Capes.  

 

4. METODOLOGIA  

 
A disciplina Seminários I será desenvolvido por meio de aulas expositivas mediadas 

pelo diálogo coletivo entre os professores (Pós-doutorandos e doutorandos do último 

ano) e alunos; exposição de projetos, pareceres e debates das propostas de projeto; 

discussões e acompanhamento na elaboração do Projeto de Pesquisa dos alunos 

ingressantes. O eixo inicial do Seminário I será desenvolvido por meio das experiências 

de pesquisa dos professores da linha, pós-doutorandos e doutorandos do último ano, 

além da socialização e discussão dos pré-projetos dos pós-graduandos ingressantes. 

As aulas serão realizadas utilizando o aplicativo Google Meet, por meio de links 

enviados aos alunos, pelo sistema Moodle, em até uma semana antes do encontro. 

A abertura da disciplina Seminários I será realizada em um evento de abertura, 

com a apresentação aos alunos ingressantes da estrutura do departamento, corpo 

docente, grupos e linhas de pesquisa e informações gerais acerca das atividades dos 

alunos de pós-graduação. Ainda, o evento poderá contar com uma palestra de 

abertura com temática relacionada à área ambiental. A disciplina terá carga horária 

semanal de 2h, sendo 1,5 hora de apresentação de trabalhos e 30 minutos de 

discussão. 

 

 

5. CRONOGRAMA 
 
Modalidade: Síncrona (S); assíncrona (A) 

 

Semana Modalidade  Conteúdo 

19/03 S Apresentação Disciplina 

26/03 S Apresentação Pós-doutorandos 

04/09 S Apresentações Pós-graduandos 
 

11/09 S Apresentações Pós-graduandos 
 



18/09 S Apresentações Pós-graduandos 
 

25/09 S Apresentações Pós-graduandos 
 

02/10 S Apresentações Pós-graduandos 
 

09/10 S 
A 

Apresentações Pós-graduandos 
Envio de Resumos no sistema 
 

16/10 S 
A 

Apresentações Pós-graduandos 
Envio de Resumos no sistema 
 

 

6. FORMAS DE AVALIAÇÃO E AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

Os alunos serão avaliados quanto à sua participação nas discussões geradas 

semanalmente, bem como pela entrega de um resumo de seu projeto. O Resumo deve 

ser de, no máximo, 01 página de texto corrido, fonte Arial 12. Uma segunda página 

pode conter as referências dos artigos pesquisados, e figuras, tabelas, etc. O título do 

seu resumo  deve ser o mesmo título de seu projeto de mestrado/doutorado. 

 


