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Laboratório
(LB): Campo (CP): 04 Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Ecologia dos recursos ambientais e os sistemas produtivos. Fatores físicos, químicos e limitantes dos agroecossistemas. Estudo do
Ecossistema, Agroecossistema e aspectos da Paisagem. Princípios e práticas agroecológicas.

                                                                                                              PROGRAMA

O sistema produtivo versus a conservação dos recursos ambientais.

Termos utilizados em ecologia de agroecossistemas.

Fatores físicos, químicos e limitantes nos agroecossistemas.      

O solo como principal elemento dos agroecossistemas.

Estrutura e funcionamento dos agroecossistemas.

Interações ecológicas na agricultura e recursos alimentares nos agroecossistemas.

Processos de sucessão ecológica nos sistemas agrícolas, pecuários e silviculturais.

Princípios de agroecologia e práticas agroecológicas e a sustentabilidade em agroecossistemas.           

CRONOGRAMA DE AULAS

AULA 1 - Apresentação da disciplina, normas gerais e o plano de ensino. Introdução ao estudo da ecologia. (EaD)

AULA 2 - A conservação dos recursos ambientais e o sistema produtivo. Definições de termos utilizados em ecologia agrícola.

AULA 3 - Fatores físicos dos agroecossistemas. Fatores químicos dos agroecossistemas.

AULA 4 - Fatores ecológicos limitantes e limites de tolerância nos agroecossistemas.
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AULA 5 - O solo como principal elemento dos agroecossistemas.

AULA 6 - Tipos de solos dos agroecossistemas – Aula à Campo 1.

AULA 7 - Interação Solos e Paisagem – Aula à Campo 2

AULA 8 - Ciclos biogeoquímicos. EaD

AULA 9 - Relações ecológicas na agricultura.

AULA 10 - Cadeias e teia alimentares nos agroecossistemas.

AULA 11 - Estrutura e funcionamento do ecossistema e sucessão ecológica. (EaD) e Principais tipos de Agroecossistemas.

AULA 12 - Relações ecológicas na agricultura.

AULA 13 - Princípios e Práticas agroecológicas 1.

AULA 14 - Princípios e Práticas agroecológicas 2.

AULA 15  - Prova Teórica

Semana de Estudos.

EXAME

 

OBJETIVO GERAL

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

As aulas serão teóricas (exposições dialogadas) utilizando-se recursos audiovisuais (quadro de giz, notebook, projetor multimídia,
apresentações em PowerPoint), leitura de textos sobre os assuntos abordados e seminários. Algumas aulas serão realizadas a campo para
coleta de dados ambientais climáticos e pedológicos em áreas, preferencialmente, agrícolas e de preservação ambiental. Todas as
informações serão utilizadas para embasamento das aulas teóricas.

As atividades propostas serão disponibilizada na plataforma Moodle onde será utilizado o recurso de mensagem para a comunicação com os
alunos. Também serão disponibilizadas as informações sobre a disciplina, apostilas, relatórios, fóruns de notícias, atividades, avaliações e
retorno aos alunos (feedback) das avaliações realizadas.

Os materiais didáticos a serem utilizados será apostila teórica disponibilizada pelo professor, os slides das apresentações utilizando o
programa powerpoint@ e as aulas gravadas sobre os conteúdos da disciplina. Os recursos bibliográficos recomendados no item bibliografia
estão disponíveis para serem acessados de forma online em seus respectivos endereços eletrônicos. Outros recursos educacionais abertos
ou não como sites, vídeos do youtube@, acesso a periódicos científicos que venham a contribuir para o aprendizado da disciplina serão
disponibilizados no Moodle durante a realização da disciplina no período especial. 

A tutoria das atividades EaD e de aprendizagem será realizada pelo próprio professor da disciplina.     

Os acadêmicos matriculados terão a sua disposição toda a infraestrutura já disponibilizada pela UFPR como os ambientes digitais: UFPR
Virtual, Moodle, Office 365@, Microsoft Teams@ e e-mail institucional com domínio @ufpr.br.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação consistirá de

Avaliação escrita = valor total de 60 pontos.

Atividades avaliativas Relatórios Individuais e/ou Grupo e Apresentação de Trabalhos Práticos = 15 pontos.

Atividades no Moodle = 25 pontos.

A Nota Final consistirá na somatória das notas obtidas na prova teórica e atividades no Moodle sendo: 

NF = Avaliação + Atividades e Relatórios + Atividades Moodle

  A segunda chamada constará de uma prova escrita dissertativa acerca do conteúdo correspondente ao período de estudos para quem não
compareceu na avaliação. Será realizada de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 37/97-CEPE.

Os alunos que obtiverem média igual ou superior a 70,0 pontos e frequência igual ou superior a 75% serão considerados aprovados. Os
alunos que obtiverem média igual ou inferior a 39,0 pontos e/ou frequência igual ou inferior a 74% serão considerados reprovados.

Os alunos que obtiverem média igual ou inferior a 69,0 e igual ou superior à 40,0 e frequência igual ou superior a 75% deverão prestar exame
final. O Exame Final consistirá de uma prova escrita, dissertativa ou de múltipla escolha acerca de todo o conteúdo da disciplina. Para ser
aprovado o aluno deve obter média final igual ou superior a 50,0 pontos. A média final é calculada por:

MF = NP + EF  ≥ 5,0
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Em que, MF= média final; MP= nota do período e EF= exame final.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4071040 e
o código CRC 6485F694.
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