
PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS E 

NATURAIS – PPGEAN 

 

PLANO DE ENSINO REMOTO  

 

Disciplina: Seminários I e II  

Código da disciplina: EAN410003 e EAN410004 

Número de créditos: 1 (15 horas) por disciplina 

Horário: Atividade Síncronas: quintas-feiras, das 8:20 às 11:00 h (2 a 3 seminários 

por encontro) 

Responsáveis: Alexandre Siminski e Miguel Pedro Guerra 

 

DIRETRIZES DAS ATIVIDADES REMOTAS 

 

Justificativa: Proposta em Regime Excepcional para a realização de atividades na 

Disciplina da pós-graduação, com o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(T.I.C.), durante o período de suspensão das  atividades presenciais na UFSC em virtude 

da Pandemia do COVID-19. 

EMENTA 

Seminários I - Apresentação de seminários relacionados ao escopo do Programa de Pós-

graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais e ao Campus Curitibanos. 

Seminários II - Preparação e apresentação oral de seminário relacionado com a 

atividade de pesquisa do discente no Programa de Pós-graduação em Ecossistemas 

Agrícolas e Naturais. 

METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 A disciplina ocorrerá 100% de forma remota no semestre 2020-1 

 O estudante apresentará o Seminário o qual está responsável no dia definido, 

seguindo a ordem de sorteio já estabelecida no inicio do semestre; 

 O tema referente ao seminário I será o mesmo já sorteado previamente; 

 As Atividades do Seminários II englobam a preparação e apresentação oral de 

seminário relacionado com a atividade de pesquisa do discente no Programa de Pós-

graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais; 

 Os encontros ocorrerão semanalmente em plataforma on line a ser definida 

(exemplo: google meet; jitsi, zoom); 

 O discente poderá optar por uma apresentação em tempo real (ao vivo) ou gravada 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79.



(ver exemplo em https://www.youtube.com/watch?v=V6_rkrY9ry8); 

A apresentação deverá ter entre 20 e 25 min de duração, e posteriormente haverá um 

período de 15 min para perguntas e debate. 

 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A disciplina terá avaliação continuada ao longo do semestre, englobando a apresentação do 

Seminário individual e a ficha de avaliação e acompanhamento dos seminários dos colegas; 

 Será considerado aprovado o aluno que atingir a média igual ou superior a 7,0 e a frequência 

igual ou superior a 75%. 

CRONOGRAMA 

Data Tópico Responsável 

05/03 Apresentação da disciplina Alexandre Siminski 

12/03 Projeto de pesquisa/vida Julia Niemeyer 

BLOCO II 

03/09 Apresentações Juliana e Gabriela Todos 

10/09 Apresentações Monalisa e Guillermo Todos 

17/09 Apresentações Mayrine e André Todos 

24/09 Apresentações Ana Paula e Fernanda Todos 

01/10 Apresentações Ketlin e Michely Todos 

08/10 Apresentações Saimom, Ana Paula e Dara, Todos 

15/10 Apresentações Clarice, Juliana e Laian Todos 

22/10 Apresentações Carolina, Tarcisio e Lucas Todos 

29/10 Apresentações Thays, Maiele e Carlos Todos 

05/11 Apresentações Josias e Cibele Todos 

 

BIBLIOGRAFIA 

A bibliografia pertinente será definida pelos alunos participantes em comum acordo com o 

docente responsável pela disciplina. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Alexandre Siminski 

Obs.: Plano de ensino aprovado pelo Colegiado Delegado do PPGEAN em Sessão realizada 
em 18 de agosto de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79.
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