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PGN2729000 - Seminários em Neurociências II 
 
Objetivo: Promover, divulgar e/ou validar a participação de pós-graduandos em 
palestras e conferências sobre tópicos na área de Neurociências, promovidas na 
UFSC, ministradas por pós-graduandos, professores ou pesquisadores da UFSC, 
pesquisadores visitantes e colaboradores.  
 
EMENTA: Participação em seminários apresentados por pós-graduandos, 
professores ou pesquisadores da UFSC, pesquisadores visitantes e 
colaboradores. Apresentação do projeto da Dissertação de Mestrado, qualificação 
de doutorado ou equivalente. A validação dos créditos está condicionada, ainda, à 
participação do aluno como palestrante em pelo menos uma apresentação.  
 
Responsável: Definido pela Coordenação. 
Créditos: 4 (60 h/a). 
 
DESENVOLVIMENTO DO SEMINÁRIO: 
 

i. Poderão ser validados para esta atividade: a) atividades oficiais do PPG 
Neurociências/UFSC, como apresentações de projeto de pesquisa de 
mestrado, defesa de dissertação de mestrado, qualificação de doutorado e 
defesa de tese de doutorado; b) palestras e defesas de dissertação/tese 
conduzidos por meio de exposição oral acerca de tópicos relacionados à 
área de Neurociências.  
 

ii. Será atribuído para cada palestra, conferência e/ou seminário, o 
equivalente a 1 h/a.  
 

iii. O discente deverá comprovar a participação como palestrante em pelo 
menos uma apresentação, que poderá ser preferencialmente dos 
resultados de seu trabalho experimental, ou de revisão da literatura, ou de 
artigos experimentais relacionados a Neurociências (a apresentação deverá 
ser comunicada previamente por e-mail à Coordenação, de modo que 
possa ser divulgada a todos os docentes e discentes do Programa). 
Poderá, também, ser computada palestra ou aula ministrada pelo discente 



no Curso de Verão em Neurociências do PPG Neurociências/UFSC. Para 
esta atividade será atribuído 4 h/a. 
 

iv. Para validação dos quatro (4) créditos o discente deverá comprovar a 
participação em 60 horas de eventos (conforme os subitens “i, ii e iii”). 
 

v. Para validação dos créditos nesta disciplina o discente deverá encaminhar 
para o professor responsável um arquivo (formato Word) contendo a 
descrição detalhada (data, local, título e apresentador) de todas as 
palestras, conferências e/ou seminários, juntamente com os devidos 
comprovantes da sua participação nestas. Deverá ser um arquivo único 
contendo todos os eventos em que ele participou. 
 

vi. Caberá ao Professor Responsável pela disciplina, após análise do relatório 
individual de cada discente, a atribuição da validação dos créditos e 
encaminhamento do mesmo à Secretaria Integrada de Pós-Graduação. 
 

vii. Não serão considerados, para efeitos de validação, os seminários 
específicos do laboratório ou equivalente, tendo em vista que está atividade 
é especifica do grupo de pesquisa que o aluno pertence. 
 

 
 


