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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
O Aula Teórica; 'ula Prática)

AP'otal
15

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 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



Metodolo ia
Em função das atividades da Universidade, na maioria ainda serem remotas, o acompanhamento dos

seminários será feito em formulário próprio. Tal instrumento será preenchido pelos mestrandos com

informações sobre o evento (palestra, seminário, conferência, defesas públicas de dissertações e teses),

incluindo link do mesmo e um printscreen da tela durante o evento onde se visualize a participação do

discente. Neste formulário ainda deverá ser feita uma resumo/resenha do evento.

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.

¹o se aplica
Biblio rafia básica

Não se aplica
Biblio rafia com lementar
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