
 

 

 

 

Disciplina: Seminários Temáticos 

Professores: Dr. Fernando Augusto Barbosa Silva 

Período: Primeiro Semestre 

Carga Horária: 45h / 3 créditos 

 

Ementa:  

A disciplina está estruturada em torno de atividades didático-científicas que os alunos 

matriculados deverão desempenhar durante as aulas. Os professores responsáveis pela 

disciplina deverão selecionar temas de interesse atual de acordo com as áreas de concentração 

do curso. Os alunos, por sua vez, serão responsáveis pela organização de eventos, como por 

exemplo, simpósios, apresentação de painéis, conferências, mini-cursos, entre outros, sobre 

os temas selecionados. Os professores viabilizarão a infra-estrutura, enquanto aos alunos cabe 

a articulação, logística e execução do evento. 

Objetivos:  

Promover a discussão sobre temas de interesse atual em Zoologia e Ecologia, contribuindo 

para a construção do conhecimento e exercício da capacidade crítica voltada à prática da 

ciência. 

Conteúdos:  

1- Pesquisa e planejamento como eixo orientador do processo ensino-aprendizagem;  

2- Recursos, técnicas e estratégias relacionadas à apresentação e discussão de conteúdos em 

Zoologia e Ecologia. 

3- Inovação e questões específicas voltadas à Zoologia e Ecologia. 

Porcentagem de aulas: Teóricas (100%) 

Forma de avaliação: Organização e participação nas atividades didático-científicas; 

Número de vagas: 10 alunos 
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Livros-texto e artigos atuais em Zoologia e Ecologia. 

 


