
 

 
 
 
 

 
Disciplina:  ENTO-7328/ENTO-7329 -   Seminário em Entomologia I/II  
Professor:  José Dijair Antonino 
Carga Horária:  15/15 horas      
Número de créditos:  01 (15 h) 1º semestre/ 01 (15 h) 2º semestre 
Horário: Quinta-feira - 14 as 15h 
 
 
EMENTA 

A disciplina Seminário em Entomologia (I/II) é oferecida em ambos os semestres, e objetiva 

o treinamento dos discentes na elaboração, apresentação e discussão de temas relevantes para a sua 

formação não relacionados à sua linha de pesquisa. Além disso, a partir do 2º semestre de 2019, a 

disciplina também contará com apresentação do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno, 

seja de mestrado ou doutorado.  

PROGRAMA 

• A disciplina Seminário em Entomologia será oferecida regularmente no primeiro e no 

segundo semestre letivo do PPGEA, havendo a obrigatoriedade dos discentes se matricularem 

na disciplina no primeiro e no segundo semestre letivo do aluno no respectivo curso.  

• Os alunos de Mestrado e Doutorado deverão se matricular em Seminário em Entomologia I 

no primeiro semestre de matrícula no curso e apresentar um seminário.  

• A apresentação do seminário seguirá modelo de seminário/palestra com a(s) data(s) da 

apresentação concentrada em um ou dois dias.  

• Os temas/títulos serão definidos em reunião entre os alunos e a coordenação da disciplina, 

bem como sugestões do grupo.  

• Os alunos de Mestrado e Doutorado deverão se matricular em Seminário em Entomologia II 

no segundo semestre de matrícula no curso e apresentar um seminário sobre o projeto de 

Dissertação ou Tese. No caso dos alunos de Doutorado, esta apresentação também fará parte 

da Qualificação do aluno. 

• O Seminário em Entomologia II será realizado durante o segundo semestre do aluno 

matriculado no curso de acordo com dia e horário estabelecido para a disciplina.  

• A Coordenação da disciplina Seminário em Entomologia sorteará as datas de cada 

apresentação (i.e., defesa do projeto) no início do segundo semestre, sendo o aluno e seu 

comitê de orientação responsável pela apresentação. 
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• O seminário de tema livre 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 do seminário/palestra de tema livre será feita por 2 (dois) avaliadores 

convidados (Professores e pesquisadores de pós-doutorado não participantes do comitê de 

orientação do aluno), além do coordenador da disciplina. 

Parâmetros de avaliação das apresentações de tema livre: 

- A entrega do resumo do seminário deverá ser feita com antecedência em data definida entre 

o coordenador e alunos e valerá 10% da nota;  

- O conteúdo do seminário/palestra valerá 45% da nota, serão avaliados os seguintes itens: 

introdução com justificativas, significância do assunto, coerência com o tema proposto, clareza, 

etc.;  

- A apresentação valerá 45% da nota, serão avaliados: organização (sequência e objetividade), 

sem redundâncias, gramática, harmonia no visual, tempo, clareza nas respostas e objetividade. 

•  A avaliação da apresentação do Projeto de Dissertação ou Tese será realizada por uma 

banca composta pelo professor orientador, um convidado indicado pelo orientador e o 

professor coordenador da disciplina Seminário em Entomologia. Caso o coordenador da 

disciplina seja, também, o orientador, deverá ser convidado outro membro avaliador. 
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