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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL 
 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA VEGETAL IV -  Comunicação e 

Divulgação Científica  

CÓDIGO: PBV022E U.A.: INSTITUTO DE BIOLOGIA  

CRÉDITOS: 2 CH teórica 

30 

CH prática 

00 

CH total 

30 OBRIGATÓRIA (    ) OPTATIVA ( X ) 

PRÉ-REQUISITO:  CO-REQUISITO:  

FORMA DE AVALIAÇÃO: NOTA (    )   CONCEITO  (  X  )   APROVADO  (     ) 
 

OBJETIVOS 

Habilidades de comunicação são essenciais para o cientista, tanto entre pares quanto com o público em 

geral que carece da mesma familiaridade dos termos e conceitos de áreas específicas. Embora durante 

a sua formação o estudante tenha diferentes oportunidades para desenvolver estas habilidades, através 

da apresentação de trabalhos em disciplinas, congressos, publicação de artigos, assim como nas 

interações do dia a dia, muitas vezes falta um espaço formal para a prática da comunicação. Esta 

disciplina visa preencher esta lacuna, com uma dinâmica interativa. Durante as aulas, os estudantes 

serão estimulados a praticar apresentações de suas pesquisas, fazer uma consideração crítica das 

melhores práticas de apresentações, discutir aspectos da comunicação científica e divulgação científica 

e pensar na importância da comunicação. 
 

EMENTA DA DISCIPLINA 

- Apresentação do curso, do professor e estudantes. Preparação. Primeira apresentação dos estudantes. 

Avaliação entre os estudantes das apresentações.  

- Divulgação científica, o que é e exemplos de iniciativas atuais. 

- Quarta: Segunda apresentação dos estudantes, incorporando as sugestões anteriores. Apresentações 

para Congressos. “Lightning talks” 

- Comunicação científica – publicação de artigos. Processo editorial, revisão por pares. Identificação 

da “qualidade” das revistas. Encaixe do escopo - “Contando o que você faz para a sua vó”. Exercício 

de divulgação científica para o público leigo. Avaliação da disciplina e considerações finais. 
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OBSERVAÇÃO 

Esta disciplina está sob a responsabilidade do docente que a estiver oferecendo, incluindo visitantes 

que se disponibilizarem a ministrar conteúdo específico de forma condensada.  
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