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1. Coordenação da disciplina 
• Geral: Prof. Dr. Luiz Augusto Batista Brito (luizaugustobrito@hotmail.com) 
• Área de PCC: Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno (addamasceno@ufg.br) 
• Área de SANHTA: Prof. Dr. Cairo Henrique Sousa de Oliveira (cairo@ufg.br) 

 
2. Aulas 
• Inaugural: 15 de agosto de 2016 (pauta: informes gerais e apresentação do calendário) – presença obrigatória 
• Início das apresentações: 22 de agosto de 2016 

 
3. Horário e Local 
• Segundas-feiras: 08h30-12h00 e 14h00-18h00 – Sala de Defesas do Programa de Pós-Graduação 
• Sextas-feiras: 08h30-12h00 – Sala de Defesas do Programa de Pós-Graduação 

 
4. Pré-matrícula na disciplina (obrigatória) 
• De 27 de junho a 08 de julho de 2016 
• Para realização da pré-matrícula acessar: http://goo.gl/forms/PPm6cinbFVAp8N8I2 

 
5. Orientações gerais 
 
a) Os temas dos dois seminários a serem apresentados na Disciplina Seminários Aplicados, deverão 

conter conexão direta com o assunto/tema do Projeto de Tese ou Dissertação, que foi informado e 
protocolado no PPGCA e que será objeto de desenvolvimento pelo discente. 

b) Cada pós-graduando terá 35 ± 5 minutos para a apresentação oral. Após este tempo, a banca 
examinadora solicitará a interrupção da apresentação. 

c) Findado este tempo, a banca examinadora, composta por 2 (dois) membros, passará a palavra à 
plateia para realizar seus questionamentos durante 10 minutos. Posteriormente, a banca examinadora 
iniciará suas considerações, devendo cada membro utilizar no máximo 10 (dez) minutos. 

d) A presença do orientador na apresentação será obrigatória e, em caso de impedimento, deverá 
acionar um dos co-orientadores para substituí-lo. Contudo, a ausência do orientador não impedirá o 
início da apresentação no horário estipulado no cronograma. 

e) Remanejamentos da ordem ou do dia de apresentação deverão ser negociados entre os pós-
graduandos, com a aquiescência do orientador e comunicados aos coordenadores de área da 
disciplina (PCC: Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno; SANHTA: Prof. Dr. Cairo Henrique Sousa de Oliveira) 
obedecendo à mesma antecedência dos prazos previstos para as situações normais, que prevê 
“antecedência mínima de uma semana”. Não serão aceitas alterações fora deste prazo, sob pena de 
redução do conceito no referido seminário. 

f) As cópias impressas do seminário deverão ser entregues em mãos aos membros da banca 
examinadora, com antecedência mínima de uma semana, acompanhada da ficha de avaliação padrão 
devidamente preenchida (nome do apresentador, nome do orientador e do título do seminário). A 
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ficha de avaliação padrão do seminário será encaminhada aos discentes via e-mail (indicado na pré-
matrícula) após efetivação da matrícula na disciplina. Para os avaliadores escalados que não 
residirem em Goiânia, o discente deverá enviar, via e-mail, cópia do seminário em formato .doc 
(Word for Windows), bem como, a ficha de avaliação padrão devidamente preenchida, obedecendo-
se o prazo de entrega anteriormente informado. 

g) A entrega do manuscrito aos membros da banca examinadora fora do prazo estabelecido, resultará 
na redução de um ponto na nota final do seminário apresentado. 

h) Uma cópia digital do seminário (formato PDF) deverá ser encaminhada à conta de e-mail da 
disciplina (seminarios.ppgca.evz@gmail.com), com a mesma antecedência da cópia impressa para 
disponibilização aos demais alunos participantes da disciplina. 

i) Os critérios de avaliação dos seminários são regidos pela Resolução CEPEC n° 717 – Regulamento do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de 
Goiás (https://ppgca.evz.ufg.br/up/67/o/Resolucao_CEPEC_2005_0717.pdf) que prevê os seguintes 
parâmetros: 

NOTA CONCEITO SIGNIFICADO 

9,0-10,0 A 
Muito Bom 

(com direito ao crédito) 

7,5-8,9 B 
Bom 

(com direito ao crédito) 

6,0-7,4 C 
Regular 

(com direito ao crédito) 

Inferior a 5,9 D 
Insuficiente 

(sem direito ao crédito) 
 
 
6. Observações 
 
• A solicitação de cancelamento da disciplina deverá seguir as seguintes regras: (a) o prazo limite para 

encaminhamento à Secretaria do PPGCA será impreterivelmente 2 de setembro de 2016; (b) enquanto 
não houver a deliberação pela Comissão Administrativa, o requerente deverá frequentar às aulas, sob 
pena de ter a frequência não computada em caso de indeferimento da solicitação.  

• Haverá tolerância de até 5 minutos após o início das apresentações para a chegada dos discentes. 

• A estrutura para organização do manuscrito do seminário seguirá o Guia de Normalização da 
EVZ/UFG, disponível em: https://www.evz.ufg.br/up/66/o/Normalizacao_Bibliografica_Definitivo.pdf 

• A nota final do seminário corresponderá a média das notas atribuídas pelos membros da banca, 
conforme estabelecido na ficha de avaliação padrão. 

• Será reprovado na disciplina e, consequentemente, desligado do PPGCA, o aluno que obtiver conceito 
D, conforme Resolução CEPEC n° 717. 
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• Será reprovado o aluno que não atingir 85% (oitenta e cinco por cento) da frequência na disciplina, 

sendo registrado no histórico escolar sob a designação "RF" - reprovado por falta. 

• A frequência será computada por meio de assinatura em lista de chamada, no início do primeiro 
seminário e no final do último seminário do período. Periodicamente, a autenticidade da assinatura será 
conferida pelos coordenadores da disciplina. 

• As situações não previstas na Resolução CEPEC n° 717 e neste roteiro de orientação serão resolvidos 
pela coordenação da disciplina em conjunto com a Comissão Administrativa do PPGCA. 
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