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Características de um Seminário e diferenças entre aulas, conferências, congressos, 

colóquios e simpósios, ressaltando a importância das apresentações orais utilizando a 

tecnologia da informática como ferramenta da disseminação do conhecimento.  

 

II. Objetivos  

 

2.1. Objetivo Geral Operacionalizar Seminários com temas relacionados a ensino em 

saúde  

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

1. Caracterizar Seminário diferenciando dos demais tipos de atividades orais  

2. Compreender as características básicas para organização e atividades dos membros 

componentes de um Seminário  

3. Descrever técnicas de apresentações orais, ressaltando postura e forma de 

comunicação  

4. Estudar temas relacionados ao ensino em saúde  

5. Realizar estudos de revisão para apresentação dos Seminários 6. Elaborar os slides 

para apresentação  

7. Apresentar e participar dos Seminários  

8. Desenvolver relatórios a partir de cada tema  

 



 

III. Conteúdo Programático  

 

1. Definições de seminários anais, aulas, ciclos de palestras, comunicações, 

conferências, congressos, colóquios, jornadas, mesas redondas, simpósios.  

2. Função de cada membro do seminário.  

3. Técnicas de apresentação oral e de elaboração dos slides.  

4. Boas práticas em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.  

5. Características de aulas remotas confrontando as vantagens e desvantagens com as 

aulas presenciais.  

 

IV. Metodologia  

 

Para o desenvolvimento das atividades será adotada a Metodologia Ativa de ensino-

aprendizagem. Os textos, artigos, problemas e outros materiais a serem utilizados 

durante as atividades serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

FPS (Tutoria on-line) para compartilhamento de informações e referências 

bibliográficas entre estudantes, docentes e coordenação do módulo, bem como para o 

envio das tarefas do módulo.  

 

V. Avaliação  

 

Os discentes desenvolverão seminários com temáticas em ensino em saúde como 

atividade do módulo (disciplina) e irão promover um evento científico para 

apresentação dos seminários desenvolvidos. De acordo o método de aprendizado 

baseado em problemas (ABP) serão considerados os seguintes itens para avaliação em 

cada encontro: pontualidade, conhecimento prévio, participação no fórum, exposição de 

ideias, desempenho de função no grupo e interação harmônica. Durante a apresentação 

e participação nos Seminários, serão considerados: conteúdo (qualidade dos slides e 

segurança do conteúdo apresentado), objetividade (tempo de apresentação e tema 

trabalhado de maneira objetiva e coerente), análise crítica (posição crítica ao tema 

abordado), integração (integração e desenvoltura entre os demais participantes) e 

desempenho na função do grupo. 
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