
SEMINÁRIOS EM BIOSSISTEMAS 

 

PLANO DE CURSO - 2021.3  

 

 

Professores: Alexandre H. Kihara e Giselle Cerchiaro 

 

alexandre.kihara@ufabc.edu.br 

giselle.cerchiaro@ufabc.edu.br 

 

A COVID-19 impõe a necessidade de adoção de medidas por parte da universidade 

para a contenção da disseminação da pandemia. Tendo em vista que a suspensão das 

atividades acadêmicas presenciais possui duração incerta, esta disciplina será́ ministrada de 

maneira totalmente online neste quadrimestre. As regras que regulamentam esta modalidade 

foram definidas pela Resolução ConsEPE No 240/2020. 

 

 

Acompanhamento do curso no CLASSROOM 

Entrar até dia 14/09 com o link do convite, com o email INSTITUCIONAL: 

https://classroom.google.com/c/Mzg5NTQ3MDI1Njcy?cjc=kixyhjo 

(código da turma: kixyhjo)  

 

 

Cronograma: 

15/09 - aula presencial introdutória, 11h, link permanente no Classroom da disciplina 

22/09, 29/09 - preparação da atividade 1 

06/10 - 14h - aula presencial dúvidas sobre atividade 1 

13/10 - ENTREGA ATIVIDADE 1 

20/10, 27/10 - preparação atividade 2 

03/11 - 14h, aula presencial dúvidas sobre atividade 2 

10/11 - ENTREGA ATIVIDADE 2 

17/11, 24/11 e 01/12 - Correção das atividades pelos professores 

 

Em azul: aulas sincronas, que serão gravadas e disponibilizadas aos alunos que não 

puderam estar presentes, via email.  

 

ATIVIDADE 1:  

Vídeo de 8 a 10 minutos sobre o seu projeto, e sobre a escolha do paper para o seminário da 

atividade 2. 

 

ATIVIDADE 2:  

Escolha de um paper das revistas Cell, Science ou Nature do ano de 2021 relacionado ao 

seu trabalho ou ao trabalho de seu grupo de pesquisa. Apresentação de um vídeo de 25 a 30 

minutos sobre o paper.  

 

Ambos os vídeos deverão ser preparados conforme as instruções abaixo, sem exceção. O 

link do vídeo colocado no YouTube deverá ser adicionado na ATIVIDADE 1 ou 2 que serão 

abertas no classroom da disciplina.  

mailto:alexandre.kihara@ufabc.edu.br
mailto:giselle.cerchiaro@ufabc.edu.br
https://classroom.google.com/c/Mzg5NTQ3MDI1Njcy?cjc=kixyhjo


 

Instruções para preparação de vídeos: 

 

Para apresentação simultânea de slides e webcam, indicamos o uso do OBS studio, 

software gratuito. Segue o site para o download: 

 

https://obsproject.com/ 

 

Abaixo, segue um tutorial curto e direto de como fazer apresentações, com a utilização 

simultânea de webcam: 

https://www.youtube.com/watch?v=gknNn31Mr7c 

 

Com os vídeos prontos, o aluno deve fazer upload pelo YouTube. Toda conta de Gmail tem 

uma conta associada no YouTube. Caso não tenha familiaridade com esta operação, segue 

um vídeo explicativo: 

 

https://youtu.be/uZDSR66zjXY  

 

Após o upload dos vídeos, o aluno deve enviar os links do YouTube. 
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