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Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais -Mestrado

Área de Concentração: Ciências Ambientais

Mestrado (X ) Doutorado ( )
Centro de Engenharias e Ciências Exatas

Campus de Toledo

DISCIPLINA

Código Nome Carga horária

Seminários

AT'P'otal
15

"Aula Teórica; 'Aula Prática)

Ementa
Participação em palestras, seminários, workshops, projetos de pesquisa, defesas de dissertação ou teses,

em eventos promovidos por qualquer Programa Pós-Graduação, e que tenham relação com a área de

Ciências Ambientais.

Ob'etivos
Propiciar aos discentes a participação em palestras, seminários, defesas e afins, virtuais ou não, com o

objetivo de ampliar os conhecimentos adquiridos com visão interdisciplinar.

¹o se aplica
Conteúdo Pro ramático

¹o se aplica
Atividades Práticas — ru os de ........alunos

¹o se aplica
Metodolo ia



Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade)

A avaliação será realizada pelo somatório das horas dos certificados e declarações apresentadas pelos

alunos. Para obter aprovação, o discente deve comprovar no mínimo 15h de participação, por meio do

formulário próprio da disciplina. Devido a pandemia do COVID-19, serão aceitas as participações em

eventos virtuais, desde que devidamente identificados, de acordo com o formulário próprio da

disciplina, por meio do qual serão obtidas informações da participação do discente.

¹o se aplica
Biblio rafia básica

Não se aplica
Biblio rafia com lementar

Cleber Antonio Lindino
Docentes

Data 03/06/2020

Assinatura do docente responsável pela disciplina

Cole iado do Pro rama a rova ão

Ata n'gg, de Jp / QQ / pg~
Coordenador:

assinat

(g~ggcJ((~~6'f&
+@QL

Conselho de Centro homolo a ão

Ata de n'+, de ~~/8W/~k~
Diretor de Centro: p

Qrn os

Encaminhada cópia a Secretaria Acadêmica em: / /

Nome/assinatura

Diretor do Centro de Eng anas

e Ciências Exatas
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