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EMENTA 

Aborda projetos de pesquisa delineados com exposição de hipóteses, revisão bibliográfica, metodologia e 

resultados preliminares ou esperados.  

OBJETIVOS 

A atividade obrigatória “Seminário Científico PPGIm” tem como objetivo a apresentação de 

revisões científicas e/ou apresentação de trabalhos preliminares e finais de experimentos dos 

projetos de dissertação de Mestrado ou de Tese de Doutorado. A presença de pelo menos dois 

professores da área, permitirá a ocorrência de críticas e avaliação metodológica dos temas 

abordados e apresentados pelo aluno regular ou especial do Programa. A assistência de 

defesas públicas faz parte da formação científica e acadêmica do pós-graduando que tem 

oportunidade de vivenciar a apresentação de diversos temas da área de Imunologia bem como 

os questionamentos e argüições realizados por docentes e pesquisadores membros de bancas 

examinadoras. 

CONTEÚDOS 

1. Sob coordenação e articulação prévia do coordenador da atividade com os alunos regulares 
ou especiais matriculados no Programa: 

a) Apresentação de temas e revisões teóricas atuais afins 

b) Apresentação de projetos, resultados preliminares e finais de experimentos do trabalho de 

Dissertação de Mestrado e de Tese de Doutorado. 

c) Discussão do tema apresentado 

 



METODOLOGIA /  AVALIAÇÃO  

METODOLOGIA DE ENSINO  

Acompanhamento e correção do conteúdo preparando a melhoria da forma de exposição e 

apresentação  

Discussão com docentes do corpo docente do PPGIm e pesquisadores ou professores externos 

ao programa.  

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

Disposição do registro de críticas dos pontos mais fracos e menos consistentes e falhas do 

projeto.  

Avaliação interna – pelo professor orientador e coordenador da atividade  

Avaliação externa - pelos professores e pesquisadores convidados presentes nas 

apresentações  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/APROVAÇÃO NA ATIVIDADE 
Aprovação mediante presença comprovada por assinatura do aluno de 70% das atividades 

programadas nos anos letivos, em caráter cumulativo até defesa constando de semestres 

consecutivos. 

Assistência de 70% de defesas de mestrado e doutorado do PPGIm (podendo apresentar 

substituições com defesas assistidas em outros Programas da UFBA e/ou de outra IES) até a 

defesa pública do interessado matriculado nesta atividade no PPGIm. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


