
 

 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

 

 

 

CÓDIGO  

DISCIPLINA 
SEMINÁRIO 1 - Temas livres em Biologia e Biotecnologia de 
Microrganismos 

PRÉ-REQUISITOS Nenhum 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 30 PRÁTICA: 0 TOTAL: 30 

CRÉDITO: TEÓRICA: 2 PRÁTICA: 0 TOTAL: 2 

PROFESSOR: A INDICAR 

EMENTA: Conceitos e técnicas básicas para preparação e apresentação de 
palestras científicas. Apresentação e avaliação de seminário sobre 
tema livre na área de biologia e biotecnologia de microrganismos. 

OBJETIVO: Ao final da disciplina o discente deverá ser capaz de apresentar um 
seminário com conteúdo adequado para o nível de pós-graduação e 
de maneira lógica, compreensível e eficaz. Terá de conhecer as 
principais técnicas para preparar apresentações e slides ordenados e 
estruturados. Espera-se que o discente explore sua criatividade e 
capacidade cognitiva, aumentando sua autoconfiança para 
apresentar seminários de cunho científico e tecnológico de forma 
clara e didática para o público acadêmico. 

METODOLOGIA: O conteúdo da disciplina será apresentado por meio de aulas 
teóricas expositivas, discussões sobre textos e vídeos e as práticas de 
apresentação e oratória. Durante o período de aulas os pós-
graduandos escolherão um tema de sua preferência para a 
estruturação e apresentação de um seminário e discussão com 
discentes e docente. 

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua por meio de discussões dos conteúdos 
teóricos, bem como pela análise de artigos científicos e vídeos 
relacionados ao assunto de apresentações de palestras. Também 
será avaliada a apresentação individual de um seminário científico 
por parte de cada discente. Receberão aprovação àqueles que 
obtiverem um mínimo de 70% de rendimento e presença mínima de 
75%. 
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CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 

 

Aspectos gerais da apresentação de um seminário de cunho 
científico. Principais programas de computador utilizados em 
apresentações audiovisuais. Preparação e confecção de slides. 
Estruturando uma apresentação científica. Figuras, gráficos, tabelas, 
desenhos e filmes em uma apresentação. Principais aspectos sobre 
introdução, desenvolvimento e conclusão em uma apresentação 
científica. Postura, linguagem corporal e oratória para apresentações 
científicas. Apresentação de seminário técnico-científico. 
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