
SEMINÁRIOS DE MESTRADO 

 

1. Identificação 

Obrigatória: Sim 

Carga Horária: 30 

Créditos: 02 

Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

Linhas de pesquisa – Diagnóstico e conservação ambiental e Tecnologia Ambiental 

 

2. Ementa  

(Módulo 1 – 15 h) - Introdução aos métodos de elaboração de projetos e apresentação de 

seminários por discentes do programa. 

 

(Módulo 2 – 15 h) - Introdução aos métodos de preparação e apresentação de seminários por 

convidados e discentes do programa, os quais apresentarão seminários sobre seus projetos de 

pesquisa de dissertação de mestrado. 

 

3. Objetivo 

(Módulo 1) - Aprender a elaborar e apresentar projetos de pesquisa, bem como possibilitar o 

contato com diferentes projetos de pesquisa em Recursos Naturais, propiciando o debate e a 

sinergia entre os participantes para a melhoria dos projetos. 

 

(Módulo 2) - Aprender a preparar e apresentar seminários sobre o seu projeto de pesquisa, bem 

como assistir a seminários sobre temas importantes na área de Recursos Naturais, o que 

possibilitará o contato com os diferentes projetos de pesquisa em Recursos Naturais da turma, 

gerando debate e sinergia entre os participantes, a fim de melhorar os projetos. 

 

4. Justificativa 

(Módulo 1) - Considerando que serão elaborados e apresentados seminários sobre temas na área de 

recursos naturais, as pesquisas bibliográficas, discussões e os desdobramentos oriundos destas 

durante as apresentações podem gerar diferentes níveis de complexidade, de forma a requerer 

diálogos mais amplos e, consequentemente, o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

interdisciplinares. 

 

(Módulo 2) - Considerando que serão apresentados seminários sobre temas de diversas áreas do 

conhecimento, as discussões e os desdobramentos oriundos destas podem gerar diferentes níveis de 

complexidade, de forma a requerer diálogos mais amplos e, consequentemente, o desenvolvimento 

de atividades de pesquisa interdisciplinares. 
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