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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA  

IF 1209 – SEMINÁRIO 

Código: IF-1209 Nome: Seminário  

Créditos: 2 Carga Horária: 2T-0P 

 

DEPARTAMENTO DE: Silvicultura  

INSTITUTO DE: Florestas  

PROFESSOR(ES): Alexandre Miguel do Nascimento SIAPE 0387017, Eliane Maria Ribeiro 

Silva, SIAPE 12603050 

 

OBJETIVOS:  

O objetivo é a apresentação pública do projeto de pesquisa pelo mestrando diante dos 

professores responsáveis pela disciplina e colegas, de modo que se possa avaliar se os 

trabalhos comentados na revisão de literatura introduzem o assunto da dissertação de forma 

clara, se a metodologia conduz ao teste das hipóteses, os resultados esperados ou parciais e a 

capacidade de responder e discutir as indagações e comentários do público presente. 

Público alvo: discentes de Mestrado  

EMENTA: 

Apresentação e discussão do tema individual da dissertação do discente através de 

apresentação feita em sessão pública. Em cada apresentação é obrigatória à presença dos 

demais discentes matriculados.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Palestras sobre assuntos relativos às áreas de concentração do Programa de Pós- graduação 

ministradas por professores e pesquisadores convidados.  

Noções de didática na apresentação de um seminário: formas de apresentar o conteúdo, falhas 

mais comuns na comunicação. 

Como pesquisar e apresentar de modo adequado o referencial de leis relativas ao assunto da 

Dissertação.  

 

METODOLOGIA: 

O discente matriculado fará apresentação publica do projeto de pesquisa da sua dissertação, 

estruturado da seguinte forma: introdução/revisão, objetivos e justificativa, hipóteses,  

material e métodos, resultados esperados ou resultados parciais. O discente também deverá 

apresentar e discutir um artigo científico relacionado com o tema do seu projeto ou que tenha 

servido de base para o desenvolvimento do mesmo, e que tenha classificação A1, A2 ou B1 

no Qualis CAPES.  

O discente terá sua avaliação ou conceito final baseado na qualidade da apresentação oral do 

seminário, frequência, pontualidade e participação. A qualidade da apresentação será avaliada 

através de ficha de avaliação, previamente apresentada e discutida com os discentes, onde são 

definidos os critérios de avaliação da apresentação oral dos seminários com os devidos pesos 

de cada critério.  
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Textos relacionados com Ciências Ambientais e Florestais  em revistas de divulgação técnico-
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