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INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2016
O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação
(PPGBC), no uso de suas atribuições, decide sobre as normas para a disciplina Seminários em
Biodiversidade I.
1. Informações gerais
Tipo disciplina: OBRIGATÓRIA

Modalidade: Mestrado

Número de Créditos: 02

2. Ementa
Apresentação oral e discussão do projeto de pesquisa em andamento relativo à
dissertação de mestrado, avaliado por uma banca examinadora composta por três (3)
membros e um (1) suplente, sendo que esses não tenham orientados a serem avaliados. Esta
disciplina exige a presença de todos os discentes matriculados no período e fica como
opcional aos discentes do ano anterior.
3. Objetivos
a. Promover a capacitação do discente na apresentação de trabalhos;
b. Desenvolver a capacidade crítica e redação científica;
c. Integrar a pós-graduação à graduação, contribuindo para a formação complementar dos
estudantes de Ciências Biológicas e áreas afins;
d. Integrar o corpo docente do PPGBC, permitindo-lhe conhecer as diversas linhas de pesquisa
do programa.
4. Critérios para o seminário
Para a apresentação do seminário o discente deverá entregar à secretaria do PPGBC
uma cópia eletrônica do projeto de mestrado a ser apresentado.
O trabalho deverá ser elaborado em até cinco (5) páginas (desconsiderando capa,
contracapa e Referências Bibliográficas). O texto deverá ter espaço 1,5, margens (esquerda,
direita, superior e inferior) de 2,5 cm. No mesmo deverá conter os seguintes itens:
a. Nome do discente responsável pela elaboração e orientador;
b. Título do trabalho;
c. Texto contendo introdução, justificativa, objetivos (geral e específicos, apresentando
hipóteses e predições), material e métodos, resultados esperados, cronograma, orçamento,
referências bibliográficas (Anexo I).
5. Apresentação oral
Todas as apresentações orais ocorrerão conforme cronograma estabelecido pelo
colegiado do PPGBC.
a. O seminário deverá ser apresentado em projetor multimídia (data-show);
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b. O conteúdo da apresentação deverá contemplar: título do trabalho, nomes do discente e
orientador, introdução, justificativa, objetivos, hipótese, material e métodos, resultados
preliminares, cronograma;
c. O tempo de exposição será compreendido entre 15 e 20 minutos;
d. Após a exposição oral, o público terá de 5 a 10 minutos para participação com perguntas
antes da avaliação dos membros da banca;
e. Cada membro da banca terá, no máximo, 15 minutos para os questionamentos.
6. Critérios de avaliação
6.1. Escrita
O projeto será avaliado quanto à forma e conteúdo de acordo com a ficha de avaliação
fornecida pela comissão. Serão avaliados os seguintes parâmetros:
a. Introdução com fundamentação teórica coerente aos objetivos propostos (0,0 a 0,5);
b. Justificativa pertinente ao tema de estudo (0,0 a 0,5);
c. Abordagem metodológica adequada (conexo aos objetivos, com métodos atuais e
adequados) (0,0 a 1,5);
d. Delineamento estatístico adequado (0,0 a 1,0);
e. Estrutura (consonância com o item 4.c) (0,0 a 0,5);
f. Referências bibliográficas pertinentes, adequadas e atuais (deve ser considerado que 30%
do referencial seja dos últimos cinco (5) anos, e que se evite o uso de monografias e materiais
não publicados), seguindo as normas da ABNT (0,0 a 1,0).
6.2. Oral
Serão avaliados os seguintes parâmetros:
a. Expressão oral do candidato e tempo de exposição (0,0 a 1,0);
b. Qualidade do material audiovisual (0,0 a 1,0);
c. Sequência lógica da apresentação (0,0 a 1,0);
d. Conhecimento, segurança, objetividade e capacidade de argumentação do candidato
durante as perguntas (0,0 a 2,0).
Essa Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação no Conselho do
PPGBC.
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