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NORMAS DISCIPLINAS DE SEMINÁRIOS EM BIOTECNOLOGIA PPGBIOTEC – 
2021 

 
Período de março a dezembro 2021 

 
 

Disciplina: 
 

Seminários em Biotecnologia 

 

 *Mestrado (CH 30h = 2 créditos) - Obrigatória  

 Prazo máximo para cumprimento 24 meses 

 
 *Doutorado (CH 30h = 2 créditos) - Obrigatória  

 Prazo máximo para cumprimento 48 meses 

 
Metodologia: 

 

Uma hora-aula da disciplina poderá ser conduzida como: 

 
1. Palestras ministradas por docentes, pesquisadores ou especialistas convidados 

por membros do PPGBiotec para proferirem palestra sobre temas específicos. É 

desejável que todos os membros externos de avaliação de banca de mestrado e 

doutorado sejam convidados para ofertarem uma palestra ao programa, assim como 

os eventuais visitantes e colaboradores externos; 

 
2. Defesa de dissertação de mestrado ou tese de doutorado do PPGBiotec; 

 
3. Palestras e workshops ofertados por outros programas de Pós-Graduação ou por 

outros órgãos colegiados da UFES ou outras IES; 

 
4. Apresentação de trabalhos em congressos e outros eventos científicos regionais, 

nacionais ou internacionais; 

 
Agenda e Frequência: 

 

• As palestras e apresentações de Teses em Andamento II serão realizadas   

às quintas-feiras de13:00 às 14:00h no Auditório do PPGBiotec; 

• Periodicidade: quinzenal ou de acordo com a disponibilidade dos 

palestrantes. 

• Palestras - agenda programada de acordo com a disponibilidade dos 

palestrantes e agenda conjunta com outros PPGs. 
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• Defesas de dissertação de mestrado e tese de doutorado: conforme a 

divulgação pela secretaria do PPGBiotec. 

• A agenda com as datas previstas para o semestre será divulgada na página 

do PPGBiotec ou por e-mail. 

 
Condição para a obtenção dos créditos na Disciplina de Seminários: 

 

Os alunos devem estar matriculados em uma das seguintes disciplinas: 

- Seminários em Biotecnologia (Mestrado e Doutorado PPGBiotec) 

- Seminários de Tese em Andamento II (Doutorado Renorbio); 

- Seminários I e II (Doutorado Renorbio); 

 

Obs.: A matrícula deve ser solicitada pelo aluno, durante os períodos determinados 

pela secretaria de cada programa. 

 
1. As seguintes atividades serão contabilizadas automaticamente pela Secretaria do 

PPGBiotec e serão equivalentes à CH de 1 hora por evento: 

 
a. Frequência assinada pelo próprio aluno em palestras da agenda do 

PPGBiotec e da agenda integrada dos Programa participantes; 

b. Frequência do aluno, comprovada por sua assinatura como ouvinte em 

palestras, defesas de dissertação de mestrado ou tese de doutorado no 

âmbito do PPGBiotec; 

 
2. As seguintes atividades deverão ser comprovadas pelo aluno através da entrega 

do documento comprobatório na Secretaria do PPGBiotec (conforme período 

descrito abaixo) e serão equivalentes à CH de 1 hora por evento: 

a. Certificado de participação em palestras proferidas em eventos ou 

workshops; 

b. Certificado de participação na qualidade de Apresentador de trabalhos 

em congressos e outros eventos científicos regionais, nacionais ou 

internacionais; (CH 1 hora por trabalho apresentado); 

c. Certificado de participação em congressos e outros eventos científicos 

regionais, nacionais ou internacionais; 

 
 

Obs.: A entrega da documentação comprobatória é de responsabilidade do 

estudante e deverá ser feita no período informado pela Secretaria do 

PPGBIOTE pelo e-mail pgbiotecnologia@gmail.com 
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