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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPP
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular –Mestrado e Doutorado

PROGRAMA DE DISCIPLINA
CÓDIGO:
CIB
DISCIPLINA:
Seminários de qualificação em genética e biologia molecular
PRÉ-REQUISITOS:

CARGA HORÁRIA:
TEÓRICA:
0
PRÁTICA:
30
TOTAL:
30
CRÉDITOS:
TEÓRICA:
0
PRÁTICA:
1
TOTAL:
1
PROFESSOR:


ASSINATURA:
EMENTA:
Seminários sobre temas relativos aos resultados de pesquisas desenvolvidas pelos alunos deste programa de pós-graduação, nas suas duas áreas de concentração: genética e biologia molecular; genômica e biotecnologia. 
OBJETIVOS:
1)	Compreender técnicas de apresentação oral de resultados de pesquisa relativos à genética e biologia molecular para público formado por alunos, professores e pesquisadores.
2)	Demonstrar sua formação de pesquisador, difundindo os conhecimentos gerados a partir das pesquisas desenvolvidas
3)	Demonstrar publicamente o grau de desenvolvimento de sua dissertação ou tese. 
4)	Desenvolver visão crítica e integradora de diversos temas de pesquisas desenvolvidos nas áreas de concentração deste programa de pós-graduação.
METODOLOGIA:
Cada aluno de mestrado e de doutorado apresenta um seminário relativo aos resultados obtidos na sua pesquisa de dissertação ou tese. No caso do aluno de mestrado, ele deve observar os seguintes procedimentos: com antecedência de uma semana, o aluno encaminha um resumo do seminário, contendo as referências consultadas e o ciente do orientador; o aluno deve matricular-se em um semestre (preferencialmente no segundo ano do curso) e, obrigatoriamente, antes da defesa de dissertação. No caso do aluno de doutorado, ele deve apresentar e defender um artigo original relativo à sua dissertação, segundo procedimentos disciplinados em Resolução específica do Colegiado do Programa. Tanto o aluno de mestrado como o de doutorado, para ser aprovado, além de apresentar o respectivo seminário, deve participar como ouvinte de pelo menos 75% dos seminários desta disciplina. O coordenador da disciplina promove o agendamento dos temas e datas dos alunos matriculados. A secretaria do programa irá divulgar os convites e os resumos dos seminários entre docentes e discentes desse programa de pós-graduação. Segundo critérios do coordenador da disciplina, professores e pesquisadores podem ser convidados para apresentar seus resultados de pesquisa, com temas pertinentes à pelo menos uma das áreas de concentração deste programa de pós-graduação.
AVALIAÇÃO:
O seminário do aluno será avaliado segundo critérios estabelecidos pelo Colegiado EM RESOLUￇￃO ESPECￍFICAem Resolução específica, bem como pelas exigências adicionais estabelecidas pelo coordenador da disciplina. Na avaliação do seminário de resultados de dissertação, o coordenador dessa disciplina será auxiliado por um docente e um discente que atuem em pesquisa em área de conhecimento pertinente ao tema do seminário. Na avaliação do exame de qualificação do aluno de doutorado, uma banca específica presidida pelo Orientador do aluno avaliará o aluno, segundo procedimentos constantes no Regimento Interno do PPG  e EM RESOLUￇￃO COMPLEMENTAR BAIXADAem Resolução complementar baixada pelo Colegiado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Introdução: Apresentação e discussão do plano da disciplina pelo coordenador da disciplina seminário.
Aula inaugural do semestre: Um convidado especial para tratar um tema específico ou uma mensagem administrativa da coordenação do programa de pós-graduação.
Seminários dos alunos: segundo cronograma, pelo menos 15 seminários no semestre, sendo que na hipótese de menor número de alunos pode-se convidar palestrantes.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
Artigos científicos pertinentes a cada seminário, constantes nos resumos dos seminários apresentados pelos alunos ou fornecidos pelos palestrantes convidados.
Páginas na Internet: Portal de periódicos na CAPES e aquelas relativas a diferentes periódicos.
PERIÓDICOS DIVERSOS: serão selecionados artigos científicos para ilustrar as aplicações dos diferentes conceitos discutidos na disciplina.


