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Caracterização das atividades emergenciais
Esta tem sido a nossa única disciplina em língua inglesa, oferecida desde 2018.
Chamamos a atenção dos estudantes que esta é uma disciplina em inglês, e não uma
disciplina de língua inglesa. Ela tem sido sempre um desafio em termos de organização e
o que temos feito é contatar colegas no exterior e usar as ferramentas de webconference
para permitir apresentações e discussões com nossos estudantes. Neste sentido, nós já
temos experiência no uso das ferramentas. A disciplina é oferecida anualmente e
tínhamos inclusive cancelado no início de semestre de 2020 e adiado para o Segundo
semestre em função do pequeno número de estudantes matriculados. Mas com a
pandemia e todos os atrasos, talvez este seja um componente curricular que tem a
flexibilidade e facilidade de ser oferecido no período excepcional. O curso foi pensado
para alunos de doutorado ou de mestrado com conhecimento de língua inglesa que
permitisse que participar ativamente das atividades e discussões, Após uma introdução
geral chamando a atenção dos cuidados para organizar seminários em língua inglesa.
Têm sido organizadas apresentações de material audiovisual já disponível na web ou são
convidados pesquisadores brasileiros ou estrangeiros para apresentar palestras em
língua inglesa (seed seminars). Paralelamente, os estudantes organizam seus próprios
seminários, iniciando por falas curtas sobre assuntos de interesse em Ecologia (Quick
talks) e finalmente num seminário pleno de 30-40 minutos onde comumente apresentam
uma parte dos seus trabalhos de pós-graduação (students seminars). Além dessas
atividades mais formais, organizamos em outros anos discussões mais livres nos moldes
do Pint Science (Pint Ecology) ou rodas de discussões sobre assuntos polêmicos em
ecologia. As atividades são detalhadas abaixo e seriam ministradas às quartas feiras de
9:00 as 11:30, que era o horário inicialmente proposto para o semestre normal.
Planejamos utilizar o MS Teams para as palestras e discussões, que poderão ser
gravadas e disponibilizadas de maneira privada para os estudantes.

Proposta de Programa para o período
19/08 – General introduction and course structure
26/08 – How to organize a seminar?
02/09 – Seed seminar 1
09/09 – Pint Ecology 1
16/09 – Quick talks 1
23/09 – Seed seminar 2
30/09 – Seed seminar 3
07/10 – Quick talks 2
14/10 – Seed seminar 4
21/10 – Quick talks 3
28/10 – Debate

04/11 – Seed seminar 5
11/11 – Quick talks 4
18/11 – Student seminars
25/11 – Student seminars
02/12 – Student seminars
09/12 – Final remarks/Pint ecology 2

Plano de avaliação
A avaliação vai incluir um nota subjetiva pela participação ativa nas discussões (25%),
uma ou duas apresentações rápidas (15’) sobre temas interessantes em Ecologia, que
temos chamado de quick talks (20% cada), e uma seminário pleno (30-40’) sobre seu
trabalho ou assunto da dissertação ou tese (35%).

Referências Bibliográficas e Materiais
A disciplina/Atividade não tem uma bibliografia fixa. Links para o material audio visual
utilizado e as próprias gravações das atividades serão disponibilizadas privadamente no
âmbito do grupo a ser criado no MS Teams.

