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Seminário Discente e Centro de Estudos - registro presencial e remoto 

 

Conforme Regimento da PGEBS, as disciplinas Seminário de 

Resultados para Acompanhamento de Projetos e Centro de Estudos devem ser 

realizadas até o término do curso e precisam de registro de frequência para 

posterior validação pela coordenação. São atividades acadêmicas que devem 

ser realizadas durante o período regular de matrícula.  

Para registro das participações de forma presencial devem ser utilizados 

os formulários cadastro de centro de estudo (formulário1- clique aqui), ficha de 

controle de seminário discente para apresentação dos alunos (formulário2) e 

defesas(formulário3). 

A comprovação deve ser entregue no momento de requerimento da 

validação da disciplina e a guarda dos comprovantes será de responsabilidade 

do aluno. 

O registro de frequência das atividades em modelo de ensino 

remoto será validado, considerando o atual contexto de restrições de 

mobilidade impostas pelas diversas prefeituras do Grande Rio e pelo 

Governo do Estado do Rio de janeiro, para o combate ao COVID-19. 

Atividades consideradas para registro de frequência para validação de 

disciplinas obrigatórias seguem abaixo: 
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1. Seminário Discente: o aluno deve registrar no Formulário de Seminário 

Discente a participação em 14 (quatorze) atividades e a apresentação do próprio 

seminário de acompanhamento de resultados. O registro deverá ser entregue 

para assinatura do avaliador/ participante no momento de cada atividade.  

Atividades como Defesas, Exame de Qualificação e Seminários Discentes 

podem ser contabilizadas como presenças para Seminário Discente. Um (01) 

registro de defesa contabiliza como duas (02) presenças na disciplina de 

seminário discente, com o limite de até três (03) defesas. O restante das 

participações contabilizará como uma (01) presença.  

Após a conclusão das 15 (quinze) participações devem ser entregue o formulário 

de registro da disciplina, juntamente com os devidos comprovantes (assinatura 

na folha, registro na lista de frequência a ser liberada ou print de participação, 

para seminários discentes). 

A entrega dos comprovantes da atividade de Seminário Discente deve ser 

realizada após completar as 14 (quatorze) presenças e a apresentação do 

próprio seminário de acompanhamento de resultados. 

A comprovação deve ser entregue no momento de requerimento da validação 

da disciplina e a guarda dos comprovantes será de responsabilidade do aluno. 

 

1.1. Registro da frequência das atividades no modelo de ensino remoto 

 

Seminários Discentes: serão realizados seminários on-line e a presença será 

computada através da entrega de uma folha contendo o print da tela e resumo 

comprovando a participação. 
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2. Centro de Estudos 

 

O aluno deve registrar no Formulário de Cadastro no Centro de Estudos a 

participação em 15 (quinze) sessões do Centro de Estudos do IOC. A frequência 

é registrada através de assinatura no livro de registro. 

As atividades de Seminários Temáticos, Núcleo de Estudos Avançados (NEA) 

podem ser contabilizadas como presenças de Centro de Estudos. 

Após a conclusão das 15 (quinze) participações devem ser entregue o formulário 

de registro da disciplina, juntamente com os devidos comprovantes (assinatura 

na folha, registro na lista de frequência a ser liberada e resenhas com link do 

vídeo). 

A comprovação deve ser entregue no momento de requerimento da validação 

da disciplina e a guarda dos comprovantes será de responsabilidade do aluno. 

 

2.1. Registro da frequência das atividades no modelo de ensino remoto: até o 

retorno do ensino presencial as presenças serão substituídas pela entrega de 

resenhas (constando o link do vídeo) sobre a escuta de vídeos on-line de no 

mínimo uma (01) hora de duração sobre temas científicos, com no mínimo 50% 

de relatos de palestras virtuais disponíveis no site do IOC e/ou da Fiocruz ou 

outro Instituto da Fiocruz. 

(Para as atividades do Centro de Estudo, além do print e resumo, a presença 

deve ser registrada na lista de frequência a ser liberada no chat do YouTube). 

 

2.2 Serão aceitos, excepcionalmente, defesas de outros Programas do 

IOC/Fiocruz como presença na atividade de Centro de Estudos. 
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