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Objetivos da Disciplina 

Apresentação clara e objetiva de seminário sobre assunto relacionado a dissertação ou tese, 
com tempo restrito e profundidade condizente com o nível de treinamento (Mestrado ou Doutorado) e 
com a platéia (profissionais da área de solos). Redação de resumo sobre o assunto do seminário. 
Treinamento no uso de recursos áudio visuais para apresentação de trabalhos científicos. Discussão 
técnica com a platéia sobre o assunto do seminário. Oportunizar a apresentação do trabalho de 
dissertação ou tese aos professores e demais pessoas vinculadas ao PPGCS.  
 
Ementa 

Preparação e apresentação de seminários científicos, bem como, participação em palestras e 
workshops.  
 
Metodologia e/ou Instrumentos de Ensino 

Apoio e orientação na elaboração de seminário individual, exercitando estratégias de 
comunicação científica, coerência na organização do projetos e clareza na apresentação da ideia do 
projeto. Os discentes são encorajados a gravar vídeos com suas apresentações para serem 
apresentados a toda a comunidade científica. 
 
Formas de Avaliação 

Qualidade do seminário e do resumo e participação em aula 
 
Programa: Título e Discriminação das Unidades 
 
Unidade 1 - Introdução 

1.1 - Apresentação dos objetivos da disciplina 
1.2 - Estabelecimento de sistema de avaliação 
1.3 - Estabelecimento do calendário de apresentação 

 
Unidade 2 - Preparação, organização e apresentação de um seminário sobre os resultados 
obtidos na pesquisa que originará a dissertação ou tese do aluno 

2.1 – Elaboração do material para a apresentação 
2.2 – Apresentação do seminário 

 
Unidade 3 - Elaboração de resumo escrito sobre os resultados apresentados no seminário 

3.1 – Redação do resumo do seminário 
3.2 – Distribuição entre alunos matriculados e platéia 

 
 
Informações Gerais:  

 Cada aluno deverá apresentar um seminário sobre o trabalho de pesquisa de dissertação ou 
tese. Neste trabalho deverão ser apresentados a justificativa, pressupostos teóricos, os objetivos e 
hipóteses, bem como as consequências da verificação (ou não) das hipóteses. A apresentação 
deverá restringir-se a um tempo de 20 - 30 minutos, seguida de até 30 minutos de discussão.  

Sobre o assunto da apresentação do seminário, o aluno deverá elaborar um resumo 
contendo introdução, referencial teórico, hipóteses, objetivos, desenvolvimento experimental, 
resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas.  
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O aluno deverá providenciar a reprodução do trabalho escrito e sua distribuição entre os 
alunos matriculados na disciplina e professores do PPGCS antes da apresentação do seminário.  

Providências relativas à divulgação e ao material audiovisual do seminário são de 
responsabilidade do apresentador.  

Após a apresentação e discussão do trabalho, o desempenho do apresentador e a qualidade 
do trabalho escrito serão comentados pelo grupo regularmente matriculado na disciplina.  
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