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Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal 

 

Disciplina: Seminário 
Carga horária: 15h 

Professor/a: Eduardo de Sá Mendonça 
Ano letivo: 2020-1 
Data de início/fim: 14/09 
 
1) Ementa:O seminário é organizado como disciplina do Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal ao nível de mestrado e doutorado. Todos os estudantes Pós-

Graduandos em Produção Vegetal que estiverem cumprindo créditos deverão assistir aos 

seminários e o estudante que faltar a mais de 25% dos seminários, em um semestre, terá 

conceito NS (não satisfatório) e deverá frequentar um novo semestre e obter conceito S 

(satisfatório). Os estudantes de mestrado e doutorado deverão apresentar um seminário 

com informações do seu trabalho de pesquisa antes da defesa de tese.  

 

2) Conteúdo programático: 

A programação do número e tema dos seminários varia de acordo com o número de 

estudantes matriculados e o tema de suas pesquisas.  

 

3) Metodologia: 

O seminário ocorrerá as terças – feiras, as 14h. O seminário deverá ser apresentado 

utilizando o programa Power Point, no tempo máximo de 30 minutos. A turma terá 20 

minutos para conversar sobre o seminário. É obrigatória a presença do orientador e/ou 

co-orientador. A forma de apresentação e participação será por meio de plataforma 

virtual. 

  

4) Recursos pedagógicos/tecnológicos:A forma de apresentação e participação será 

por meio da plataforma virtual RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). 
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5) Avaliação:Para avaliação, o coordenador do seminário deverá ser auxiliado por uma 

comissão avaliadora, constituída por professores e estudantes do programa de Produção 

Vegetal presentes no seminário. O estudante deverá obter conceito S (Satisfatório). Ficha 

de avaliação em anexo. 

 

 

6) Referências: 

Não se aplica. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL 
 

Alto Universitário s/n – Caixa Postal 16 – CEP 29500-000 – Alegre – ES 
Telefone: (28) 3552.8983 - E-mail: producaovegetal@cca.ufes.br 

 

SEMINÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL 

1° SEMESTRE DE 2020 

 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
 

Discente: 

Orientador: 

Data:  

 
 

1. Presença do Orientador (S ou N) (        ) 

2. Tempo de apresentação (Max. 30 min) (S ou NS)   (        ) 

3. Título (8%)                                                                                          (        ) 

    O título foi suficiente para dar uma noção do conteúdo do Seminário?  

    (     ) Adequado  (     ) Vago  (     ) Longo   

4. Assunto (conteúdo e profundidade de abordagem)   (20%)      (        ) 

5. Criatividade (apresentação)   (8%)                               (        ) 

6. Recurso Audio-Visual (qualidade e utilização)   (20%)     (        ) 

7. Apresentação (sequência adotada, dinâmica e clareza)   (20%)                (        ) 

8. Habilidade em responder perguntas (clareza e objetividade)   (12%)         (        ) 

9. Comportamento diante do público (12%)      (        ) 

  

    TOTAL...................................................................................................  (        ) 

SUGESTÕES:  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   Avaliador: ___________________________________ 
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