
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 
MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 
 
NOME DA DISCIPLINA: Seminários em Fisiologia 
  
UNIDADE: Unipampa 
 
Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES (1 crédito= 15 horas de 
atividades): 2 crédito (30 hs) 
 
FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: NA 
 
DOCENTES RESPONSÁVEIS: Felipe P Carpes 
 
DOCENTES COLABORADORES: Morgana Duarte da Silva, Vanusa Manfredini, 
Pâmela Mello Carpes, Fernando Mesquita, Felipe Carpes, Giulia Peçanha, Mauren 
Souza, Lidiane Dal Bosco. 
 
OBJETIVOS:  
Ofertar seminários científicos em temas relevantes da Fisiologia e oportunizar aos 
alunos um momento de discussão coletiva sobre estes temas. 
 
JUSTIFICATIVA:  
A disciplina tem por objetivo ofertar seminários científicos em temas relevantes da 
Fisiologia. Entendemos que discutir tais temas é fundamental ao desenvolvimento 
e formação do pós-graduando e sua formação acadêmico-científica. 
 
EMENTA: 
Palestras ministradas por pesquisadores sobre tópicos relevantes e atuais  
selecionados da literatura, de projetos de pesquisa e trabalhos em andamento. Os 
participantes serão estimulados a interagir com questionamentos direcionadas aos 
palestrantes. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 
No quadro abaixo são apresentados os conteúdos e métodos de ensino, 
considerando a carga horaria da disciplina: 
 
Hs/aula Conteúdos Métodos 
28h Temas/tópicos relevantes 

e atuais de pesquisa em 
fisiologia. 

Palestra seguida por discussão abordando 
temas científicos relevantes de fisiologia.  

2h Tema/tópico relevante de 
fisiologia, relacionado ao 
projeto de pesquisa do 
pós-graduando. 

Preparação e apresentação de palestra pelo 
pós-graduando, seguido de 
questionamentos e discussão com o 
público. 



 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Artigos científicos pertinentes à temática específica do seminário. Os participantes 
serão informados sobre o tema previamente, e estimulados a ler sobre o tópico. 
 
CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  
Os seminários serão ofertados regularmente. Para aproveitamento dos créditos, 
os pós-graduandos deverão ter 15 presenças em seminários de Fisiologia. Serão 
considerados os seminários ofertados pelo programa, assim como seminários de 
outros PPGs ou grupos de pesquisa, desde que o tema tenha relação com a 
Fisiologia, conforme apreciação da comissão local do PMPGCF. Participação em 
defesas de dissertação e tese também podem ser contabilizadas como 
seminários. O pós-graduando deverá apresentar seminário na temática do seu 
projeto de pesquisa, com questionamentos e sugestões da plateia. O docente 
responsável pela disciplina, bem como colaboradores experts convidados, farão 
uma avaliação de sua apresentação levando em consideração a qualidade dos 
dados/informações apresentados/as, a clareza da apresentação, a capacidade de 
interação com a plateia e qualidade dos recursos didáticos utilizados. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 


