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Critérios para conferir crédito por Grupos de Discussão (PPG-Zoo) 

 Com o objetivo de diversificar e tornar mais flexível a oferta de créditos, assim como de 

fomentar a iniciativa e independência aos estudantes, o PPG-Zoo considera a possibilidade de 

aceitar grupos organizados de discussão de leituras como atividades acadêmicas que podem 

receber créditos dos cursos de mestrado e doutorado. Tais grupos serão constituídos por 

estudantes matriculados no PPG-Zoo e um professor do responsável pelas atividades. No 

máximo 4 créditos poderão ser obtidos por esse meio. 

Os estudantes interessados em formar um grupo de discussão escolherão um livro de 

caráter técnico e de referência em áreas de atuação do PPG-Zoo como guia para as discussões. 

Além desta leitura, os estudantes serão encorajados a incluir outras leituras e atividades 

complementares, tanto práticas como teóricas, que reforcem os conteúdos a serem discutidos. 

Alguns exemplos de atividades complementares são: seminários preparados pelos estudantes, 

seminários apresentados por convidados com maior experiência no tema (como outros 

estudantes de cursos de pós-graduação, pós-docs, professores ou profissionais na área) e 

oficinas práticas para a aprendizagem do uso de ferramentas para obter ou analisar dados.  

Outras modalidades, que não baseadas em um livro de referência, podem ser propostas 

para serem avaliadas pela CPG-Zoo. Porém, “journal clubs”, discussões internas de laboratórios 

e atividades similares não são elegíveis. 

O grupo de discussão terá uma vigência de um semestre durante o qual se reunirá um 

mínimo de 15 horas. Não existe um número máximo de horas. Os participantes de um grupo de 

discussão receberão o equivalente a um (1) crédito por cada 15 horas. Porém o número 

máximo é de dois créditos (= 30 horas) por grupo de discussão. Para ganhar o crédito, os 

estudantes terão que participar um mínimo de 80% das atividades.  O professor responsável 

acompanhará o bom desempenho do grupo de discussão, mas não precisará participar de 

forma presencial das reuniões. No entanto, o professor responsável aceitará ajudar os 

estudantes na medida do possível.  

Instruções específicas sobre como iniciar um grupo de discussão: 

1) Os estudantes deverão se organizar e selecionar um livro de caráter técnico e de referência 

na área de atuação do PPG-Zoo. 

2) Os estudantes deverão procurar um professor do PPG-Zoo que aceite ser responsável pelo 

grupo de discussão. 

3) O professor responsável deverá encaminhar à Comissão do PPG-Zoo até o final das duas 

primeiras semanas do início do semestre a solicitação de reconhecimento do grupo de 

discussão com as seguintes informações: 

 a) Referência (autor(es), ano de publicação, título do livro, editorial e número de 

páginas) do livro que será usado como guia para as discussões. 
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 b) Cronograma simples das discussões: horário das reuniões e conteúdo preliminar (por 

exemplo, título dos capítulos do livro). 

c) Nome do professor responsável do PPG-Zoo. 

d) Lista com os nomes, orientador e matrícula dos estudantes do PPG-Zoo que 

formarem o grupo de discussão. 

4) As solicitações serão avaliadas pela Comissão do PPG-Zoo com base nos seguintes critérios: 

 a) Adequação do livro selecionado.  

 b) Número de estudantes e diversidade de laboratórios. 

 c) Atividades a ser desenvolvidas no grupo de discussão. 

5) Os grupos de discussão reconhecidos pelo PPG-Zoo serão informados se poderão iniciar 

suas atividades, sendo essas realizadas em uma sala indicada pelo PPG-Zoo. 

6) Cada atividade terá uma lista de presença. Cada estudante será responsável por agendar sua 

participação nas atividades.  

7) No final do cronograma, os estudantes encaminharão para o professor responsável a lista 

dos estudantes que participarem de ≥ 80% das atividades e um resumo das atividades 

realizadas por data.  

8) O professor responsável avaliará os resultados, e se necessário pode pedir informações 

adicionais, e os créditos serão deferidos na base dos seguintes critérios: 

 a) Compatibilidade do cronograma preliminar com o cronograma realizado. 

 b) Mínimo de 15 horas de atividade. 

 c) Ausência de anomalias. 

 

       Porto Alegre, 28 de agosto de 2015 

 


