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Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 
 

Disciplina: Seminários II Código: BIO012 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: não Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH Total: 15 
CH semanal: 02 

Padrão (PD): 
15 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Ser humano: enfoque psicológico, antropológico, cultural, ético. Meio ambiente e sustentabilidade. Ciência, tecnologia 
e política. Mídia e divulgação da ciência. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
O que Thomas Edison tem a ver com a nossa saúde? 
Direito civil: como anda no Brasil? 
Judô Master no Brasil 
Ensinamentos da Palhaçaria para estar no mundo. 
Feminismo 
Política migratória e universidade brasileira. 
Música: um comportamento biológico ou cultural? 
Autismo: o que é e a perspectiva de um Asperger da bio 
Segurança e privacidade na era da exposição 
Procedimentos artístico-pedagógicos como meios para a libertação 
Comunicação Empática - Escutando, compreendendo a si mesmo e o outro 
A vida, o universo e tudo mais. 
Como a escola mata a criatividade. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Analisar criticamente questões relacionadas à Natureza Humana, ao Desenvolvimento sustentável, à Ciência, à 
Técnologia à Política e à Informação. 
 
•  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Palestras com profissionais das mais diferentes áreas de pesquisa da universidade e de fora dela, através da 
plataforma de conferências BigBlueButton, acessada via moodle. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Não haverá procedimentos de avaliação clássicos. Os estudantes serão avaliados por sua presença nas palestras, 
garantida de duas maneiras: obtenção da lista de participantes no início e ao final da palestra; e observação, pelos 
estudantes, de “eastern eggs”, ou seja, pistas escondidas durante a palestra que eles terão que relatar ao final, 
demonstrando que estavam atentos à apresentação (e aos “eastern eggs”). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
Não se aplica. A bibliografia é apresentada pelos palestrantes. 

 
 

 
Professor da Disciplina:  Marco Antonio Ferreira Randi 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Claudio de Paula Soares Greca 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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