
 
 

 

PLANO DE ENSINO CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2021/CPG/UFSC 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
 

NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 
 

TOTAL DE HORAS-AULA 
SEMESTRAIS 

PGA3123000 Seminários 1 h 15 h 

Créditos: 1 Caráter: Obrigatória Nível: ME/DO 

 
II. HORÁRIOS DAS ATIVIDAES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS 

SÍNCRONA/PRESENCIAL  

Quarta-feira das 16:00 às 17:00  

  

 
III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

Profa. Dra. Maria José Hötzel (hotzel.ensinoremoto@gmail.com) 

 
IV. EMENTA 

Apresentação e discussão de tópicos que possam desencadear discussões e reflexões em torno do caráter relacional do 
processo de construção do conhecimento. Este é um espaço para criação de circunstância para o exercício da 
interdisciplinaridade. Esta disciplina é de caráter obrigatório; assim, integra os estudantes das duas áreas de concentração 
em um espaço de discussão comum. 

 
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Características gerais 

1.1 A disciplina Seminários é organizada em um crédito, que é integralizado pela frequência dos estudantes matriculados na 

disciplina nos dias de apresentação dos seminários (às quartas-feiras) 

1.2 Os estudantes se matricularão uma única vez na disciplina. 

VII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

- A disciplina será oferecida na modalidade presencial  
- O tempo para exposição do tema sobre o qual versará o seminário é de 15 a 20 minutos. 
- O tema do seminário deverá estar relacionado ao assunto de dissertação ou outro assunto de interesse do PGA. O 
estudante informará o tema do seminário ao Prof. Responsável, com ciência do seu Prof. Orientador. 
-O estudante matriculado na disciplina Seminários deverá apresentar um resumo de até 2 páginas sobre o tema do seminário. 
Este deverá ser entregue à professora coordenadora pela disciplina no máximo às 10:00 da segunda-feira anterior à data 
designada para o seminário. 
- Os estudantes se responsabilizarão por contatar a secretaria por e-mail do PGA para assegurar a divulgação do seu 
seminário e resumo com pelo menos 48 h de antecedência.  
 

VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O desempenho do(a) estudante na disciplina será avaliado segundo os seguintes critérios: Qualidade do trabalho escrito 
(resumo) = 20%, Qualidade da apresentação (material, postura) = 40%. O tema escolhido e a sua qualidade geraram 
discussão? = 20% Durante a discussão o aluno demonstrou capacidade de argumentação e domínio do assunto?  20%.  

 

VII. REFERENCIAS BÁSICAS 
 

 

 



 


