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Modalidade

O Seminário será realizado de modo virtual, pelas plataformas RNP, Zoom ou
Google Meet.

Período de realização: 28/11 a 2/12

Formato

O Seminário I será organizado por uma comissão, composta por dois/duas
coordenadores/as  de  cada  linha (“Contextos  de  Desenvolvimento,  Clínica  e
Saúde”,  “Transições  Desenvolvimentais  e  Processos  Educacionais”,  “Cognição
Social  e  Dinâmicas  Interacionais”  e  “Indivíduo  e  Trabalho:  processos
microorganizacionais”), sob a forma de sessões de no máximo três apresentações
cada. Cada sessão terá duração de até 4 horas e meia. As sessões poderão ser
realizadas  de  modo  concomitante,  a  depender  do  número  de  estudantes
envolvidos/as e de docentes alocados/as como avaliadores internos/as.

A comissão organizadora planeja as sessões por linha e nomeia um/a dos
orientadores/as (ou um/a bolsista PNPD) de cada sessão como coordenador/a
de sessão. A comissão organizadora também deve  enviar a programação das
sessões para  a  secretaria  do  PPGPSI  até  o  dia  31/10/2022 para  garantir  a
ampla divulgação do seminário. 

O/A coordenador/a de sessão fica responsável por permitir a entrada dos/as
participantes, gravar a sessão, cuidar dos tempos de apresentação e resolver
dúvidas dos/as  avaliadores/as  internos/as  e  externos/as  quanto  à  avaliação
dos/as pós-graduandos/as.

As  presenças devem ser registradas e  enviadas à secretaria  do PPGPSI
(secretaria.ppgpsi@ufba.br).  Os/As  estudantes  matriculados/as  no  Seminário  I
devem  participar de ao menos 2 sessões e elaborar um pequeno relatório
entre 1 e 2 laudas sobre o aprendizado que obtiveram nas sessões. Esta avaliação
deve ser enviada ao/à orientador/a. 

O/A responsável pelo componente curricular “seminário de qualificação 1” deve
certificar-se  de  que  os/as  matriculados/as  estiveram  presentes  nas  sessões  e
entregaram o relatório aos/às orientadores/as para registrar a aprovação dos/as
alunos/as no SIGAA.
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Entrega dos projetos

Os/As alunos/as matriculados/as no Seminário 1 deverão enviar por e-mail os
arquivos pdf e word com o projeto de pesquisa completo para o/a avaliador/a
interno/a  e  para  o/a  avaliador/a externo/a,  copiando  o/a  orientador/a  na
mensagem, e solicitando confirmação do recebimento. O projeto deve ser enviado
até o dia 14/11/2022. 

Apresentação e arguição dos projetos

Para os alunos de mestrado, os/as pós-graduandos/as terão 20 minutos para
apresentar o projeto. O/A avaliador/a externo/a e o/a avaliador/a interno/a terão
30 minutos cada para a arguição. O/A pós-graduando/a terá  10 minutos para
responder aos comentários e perguntas dos/as avaliadores/as após a arguição
dos/as dois/duas. Cada projeto, portanto, terá um total de 90 minutos disponíveis
para apresentação e discussão. 

Para  os  alunos  de  doutorado,  os/as  pós-graduandos/as  terão  25  minutos
para apresentar o projeto. O/A avaliador/a externo/a e o/a avaliador/a interno/a
terão 25 minutos cada para a arguição. O/A pós-graduando/a terá  15 minutos
para  responder aos  comentários  e  perguntas  dos/as  avaliadores/as  após  a
arguição dos/as dois/duas.  Cada projeto,  portanto,  terá um total  de 90 minutos
disponíveis para apresentação e discussão. 

Avaliação dos projetos

Os/As avaliadores/as interno/a e externo/a preencherão a Ficha de Avaliação
de desempenho no Seminário de Qualificação I e enviarão a ficha preenchida para
o/a orientador/a do projeto/aluno/a. Ao término do seminário, os/as orientadores/as
enviarão as fichas para a comissão da sua linha de pesquisa, que calculará a mé-
dia aritmética das duas avaliações e emitirá o conceito aprovado ou reprovado
para cada aluno. Para ser aprovado, o aluno deve atingir média 7, entregar o
relatório de participação no Seminário e ter estado presente em pelo menos
duas sessões do Seminário. As comissões das linhas enviarão o relatório com as
médias e conceitos para a secretaria do PPGPSI, que fará a digitação das notas
no SIGAA.
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