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I. IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ACADÊMICA: FANUT/ UFG 

CURSO: Nutrição e Saúde 

DISCIPLINA: Seminários II 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas 

DIA DA SEMANA E HORÁRIO: Segunda-feira 

14h às 17h 

LOCAL (ONDE SERÃO MINISTRADAS AS AULAS): 

Sala IV - FANUT 

ANO/SEMESTRE: 2012/2 TURNO/TURMA: vespertino 

Nº VAGAS (ALUNOS REGULARES): 20 Nº VAGAS (ALUNOS ESPECIAIS): 0 

PROFESSOR(A) e CARGA HORÁRIA DE CADA PROFESSOR (definir se a carga horária é teórica ou prática): 

João Felipe Mota – 10 horas 

Karine Anusca Martins – 7 horas 

Liana Jayme Borges – 7 horas 

Nilce Costa – 3 horas 

Margareth Naves – 3 horas  
II. EMENTA 

Apresentação e discussão de pesquisas dos alunos do PGNUT e seus resultados preliminares. Ênfase na 

execução dos objetivos propostos, adequação dos aspectos metodológicos, abordagem estatística dos 

resultados apresentados e fundamentação teórica de suporte. Delimitação dos aspectos e resultados 

pertinentes e relevantes, visando à publicação científica. 
III. OBJETIVO GERAL 

Contribuir com orientador e mestrando para finalização da dissertação, trazendo uma visão crítica e 

colaborativa, ampliando a visão dos aspectos teórico-metodológicos apresentados, discutindo limitações 

e suas possíveis soluções.  

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ampliar o escopo de discussão sobre a pesquisa a fim de aprimorar as publicações e elevação do nível 

das mesmas. 

Discutir os temas e metodologias abordadas nos projetos de pesquisa. 

Estimular a visão crítica dos alunos no processo de análise dos projetos de pesquisa.  

V. CONTEÚDO 

Apresentação escrita e oral dos resultados preliminares do projeto de pesquisa ou de uma revisão 

bibliográfica atualizada relacionada ao tema de pesquisa do aluno na presença de uma banca 

examinadora com a finalidade de preparar o aluno para o exame de qualificação. 
VI. METODOLOGIA E RECURSOS 

Aula expositiva para apresentação do plano de ensino. 

Apresentação escrita e oral dos resultados preliminares do projeto de pesquisa ou de uma revisão 

bibliográfica atualizada relacionada ao tema de pesquisa do aluno. 

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Tem o objetivo de avaliar os conhecimentos obtidos pelo aluno durante o curso de Mestrado em Nutrição 

e Saúde e a sua aplicação na elaboração do produto final – dissertação e artigos. 

No processo de avaliação será considerada a avaliação do produto na versão impressa (conteúdo, 

redação e formatação geral) e a apresentação oral (slides, linguagem, postura, aplicação de termos 

técnicos, conteúdo, resposta aos questionamentos e tempo de apresentação). 

O modelo de formatação está disponível no site do mestrado: http://ppgnut.fanut.ufg.br  

Faz-se necessário a leitura da resolução 006/2010: http://ppgnut.fanut.ufg.br 
VIII. AVALIAÇÃO 

A nota final da disciplina será composta pela nota do professor da disciplina (x 0,4), de um professor do 

http://ppgnut.fanut.ufg.br/
http://ppgnut.fanut.ufg.br/


 

convidado interno ou externo (x 0,4) e de um aluno matriculado na disciplina Seminários II indicado pelo 

professor da disciplina (x 0,2). 
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X. CRONOGRAMA 

 
 

 DATA ATIVIDADE PROFESSOR 

15/10 

14h00-17h00 

Apresentação da disciplina: objetivos, 

metodologia, avaliação, organização e ordem 

dos seminários por aluno. Normas de formatação.  

João/ Karine/ Liana 

29/10 

14h00-17h00 

Pesquisa Qualitativa NILCE COSTA 

05/11 

14h00-17h00 

Como apresentar seus dados de forma escrita, 

em tabelas e/ou em gráficos.  
MARGARETH 

12/11 

14h00-17h30 

Apresentador: Kenia 

Almeida 
Banca: Camila Moura KARINE ANUSCA 

19/11 

14h00-17h30 

Apresentador: Cleia 

Cardoso 
Banca: Carolina Lobo JOÃO MOTA 

26/11 

14h00-17h30 

Apresentador: 

Nathalya Ferreira 
Banca: Cleia Cardoso LIANA JAYME 

03/12 

14h00-17h30 

Apresentador: Camila 

Moura 
Banca: Tânia Agostinho KARINE ANUSCA 

10/12 

14h00-17h30 

Apresentador: 

Carolina Lobo 

Banca: Nathalya 

Ferreira 
JOÃO MOTA 

17/12 

14h00-17h30 

Apresentador: Tânia 

Agostinho 
Banca: Kenia Almeida LIANA JAYME 

 OBSERVAÇÕES 

Responsabilidades do pós-graduando 

- fazer o convite de participação para o orientador e professor convidado (FANUT ou externo) com pelo 

menos 10 dias de antecedência da apresentação. 

- encaminhar as cópias da versão preliminar da dissertação ou de uma revisão bibliográfica atualizada 

relacionada com o tema de pesquisa do aluno aos membros da banca, com pelo menos 10 dias antes da 

http://ppgnut.fanut.ufg.br/pages/30520


 

data da apresentação. 

- encaminhar para a coordenação da disciplina os nomes dos membros da banca, com pelo menos 10 

dias de antecedência. 

 

Responsabilidades dos professores da disciplina 

- presidir a banca examinadora 

- zelar pela adequada execução dos objetivos 

- seguir rigorosamente o tempo de cada banca e de cada membro em suas arguições. 

 

** Se houver necessidade de declaração de participação para o professor convidado, solicitar com 10 dias 

de antecedência para a coordenação da disciplina. 

 
 


