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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS  Código: SPCB106

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 (  x ) Optativa

   (  x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  x  ) Totalmente Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     )
Parcialmente EAD: _______ *CH 

 CH Total: 30

 CH Semanal: 2

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD):
30

 

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

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

Nessa disciplina o aluno será capaz de compreender as diferenças entre espécies nativas, exóticas não invasoras e exóticas invasoras;
reconhecer os principais processos de invasão das espécies botânicas e zoológicas, incluindo rotas e introduções intencionais ou acidentais;
conhecer os principais  impactos das espécies invasoras principalmente quanto aos aspectos relacionados à saúde, economia e
biodiversidade; reconhecer impactos combinados;  conhecer a atual situação das principais espécies invasoras em nível mundial e no Brasil,
assim como os aspectos legais relacionados com a problemática estabelecida e conhecer as principais formas de controle de espécies
exóticas invasoras.

 

 

                                                                                                              PROGRAMA

Apresentação e conceitos. Introdução a ecologia da invasão.

Transporte de vetores e rotas.

Propágulos.

Distúrbios da invasão.
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Sucesso no estabelecimento.

Distribuição geográfica das espécies não nativas.

Importância ecológica de espécies invasoras.

Síntese de impactos.

Evolução dos invasores.

Predição , Avaliação de Risco e Manejo.

OBJETIVO GERAL

Estudar os principais aspectos ecológicos relacionados a introdução de espécies não nativas, bem como suas rotas e processos de invasão
e impactos sobre a conservação da biodiversidade.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar conhecimento referente aos conceitos de espécies não nativas, seus riscos para conservação da biodiversidade e meios de
prevenção, prediçãoe manejo de espécies não nativas invasoras.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos. Serão
utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia e softwares específicos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será feita em dois módulos e a nota será dividida de forma igual entre os módulos.
No módulo 1 e 2 a nota será composta por nota da prova e nota de atividades da seguinte forma
Nota final = (Nota 1 + Nota 2)/2
Nota 1 e 2 será = Prova*0,5 + Atividades*0,5
As atividades são, relatórios, questionários e participação em fórum de discussão.
Exame final: os alunos que não atingirem a média 70 no módulo 1 e 2 farão prova de exame
O aluno será considerado aprovado aquele que tiver nota final igual ou maior que 50 ao final do exame.
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