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Seminário de Acompanhamento Discente 2016 
 

 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, visando atender 
a exigências da CAPES e em atendimento ao novo Regulamento da Pós-Graduação da 
UFG (Res. CEPEC 1403/2016) aprovou, em reunião da Coordenadoria de Pós-Graduação, 
em 26/08/2016, a realização do II Seminário de Acompanhamento Discente, níveis 
de Mestrado e de Doutorado, conforme orientações abaixo discriminadas. 

 

1. O Seminário está programado para a data de 11 de novembro de 2016, sexta-
feira, no Auditório da FF-UFG, nos períodos matutino e vespertino, conforme 
cronograma de apresentações a ser oportunamente publicado. 

a. No período da manhã serão apresentados os trabalhos dos mestrandos e, à 
tarde, os trabalhos dos doutorandos. 

 

2. Participarão, obrigatoriamente, os discentes matriculados no 2° ano dos 
respectivos cursos de Mestrado e de Doutorado, estando aptos a participar, assim, 
16 alunos de Mestrado e 10 de Doutorado. 

 

3. Regras básicas: 

a. Elaboração e entrega de apresentação em PowerPoint, conforme modelo, e 
apresentação em 10 min (com tempo mínimo de 5 minutos), com 5 minutos 
para arguição e discussão junto à banca examinadora. 

i. Novos slides poderão ser acrescentados ao modelo proposto, de 
acordo com a necessidade do apresentador. Ex.: Se o pós-graduando 

precisar de 3 slides na introdução, ou em qualquer outra parte da apresentação, 

terá plena liberdade de acrescentar. 

b. A ordem de apresentação definida será por sorteio, antes de iniciar as 
apresentações do período. 

c. Encaminhamento de resumo estruturado em português, conforme modelo, o 
qual será publicado no site do Programa, dentro dos “Anais do Seminário de 
Acompanhamento Discente do PPGCF”. 

 

4. A banca examinadora será constituída, prioritariamente, pelos professores da 
Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, ou por outros docentes, 
conforme definido pela CPG. 
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a. Para a avaliação, a banca examinadora considerará, para a apresentação, os 

seguintes aspectos: tempo, clareza, objetividade, domínio do assunto, 
linguagem formal e técnica, postura, resultados parciais do projeto; 
adicionalmente, será avaliada a capacidade de resposta à arguição da banca 
examinadora. 
 

5. Os discentes deverão encaminhar, ao email da Secretária do PPGCF, Fernanda 
Bellato (fernandabellato@gmail.com), até o dia 09/11/2016, a apresentação em 
PowerPoint e o resumo, conforme modelos no site do Programa, no menu 
“Seminário de Acompanhamento”. 

 

6. Os apresentadores receberão certificado de participação, o qual poderá ser 
utilizado como atividade complementar. 

 

O PPGCF acrescenta, ainda, que o Seminário de Acompanhamento será anual, de 
forma a abranger, a partir de 2017, todos os alunos matriculados no Programa, em todos 
os períodos. 

Aguardamos a participação de todos os pós-graduandos! 

Bom proveito! 

 

 

Goiânia, 13 de setembro de 2016 

 

 

 
Prof. Dr. Luiz Carlos da Cunha 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  
Ciências Farmacêuticas – FF/UFG  

 

P.S.: Este documento foi revisado pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGCF (Profs. 

Luiz Carlos da Cunha, José Realino de Paula, Gisele Augusto Rodrigues e Pierre Alexandre dos Santos, além 

da discente Kamila Bonhe Japiassu). 
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