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Objetivos Específicos  
 
Reconhecer aspectos morfológicos externos e funcionais dos órgãos vegetais e 
relacioná-los com a terminologia adequada. Conhecer os diferentes sistemas de 
classificação vegetal e os métodos empregados na taxonomia. Reconhecer 
características morfológicas e reprodutivas relevantes ao entendimento da classificação 
das Gimnospermas e Angiospermas encarados sob o ponto de vista evolutivo e da 
origem dos grupos tratados na disciplina. Aplicar os conhecimentos da morfologia 
externa para identificação de famílias de Angiospermas por meio de chaves de 
identificação. 
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Ementa: 

 

 

Organografia vegetal (morfologia externa) dos órgãos vegetativos e reprodutivos dos 
espermatófitos. Diversidade morfológica dos vegetais e suas implicações filogenéticas. 
Biologia e Taxonomia de Gimnospermas e Angiospermas. Principais Linhagens 
evolutivas de plantas terrestres com semente atuais e extintas. Importância econômica e 
ecológica dos grupos. Técnicas de coleta, herborização e determinação botânica. 
Trabalho de campo. Princípios, regras e métodos em Sistemática vegetal. 
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Conteúdo Programático 

Organografia do Sistemas absortivo-fixador (raiz), sistema axial (caule), sistema fotossintético 
(folha) e sistema reprodutor (flor, fruto e semente): origem, função, morfologia externa, tipos e 
adaptações.  
Histórico dos sistemas de classificação Botânica: sistemas de classificação artificiais, naturais e  
Filogenéticos. 
Regras de nomenclatura Botânica: princípios, regras e recomendações. 
Prática em Taxonomia Vegetal: coleta, herborização e identificação de material botânico. 
Espermatófitas: reprodução de Gimnospermas e Angiospermas. 
Gimnospermas: Morfologia e Sistemática Filogenética (Filos Conipherophyta, Cycadophyta e 
Ginkgophyta Gnetophyta). 
 Angiospermas: Origem, evolução e sistemática Filogenética (Filo Anthophyta: Grado Anita, 
Magnolíedeas, Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas).  
- Principais famílias de Angiospermas de interesse econômico (Agavaceae, Alliaceae, 
Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Araceae, Asteraceae, Bignoniaceae, 
Bromeliaceae, Brassicaceae, Cactaceae, Caricaceae, Celastraceae, Combretaceae, 
Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Liliaceae, 
Malvaceae, Malpighiaceae, Melastomataceae, Moraceae, Musaceae, Myrtaceae, 
Nympheaceae, Palmae, Passifloraceae, Piperaceae, Poaceae, Orchidaceae, Rosaceae, 
Rubiaceae, Rutaceae, Sapotaceae, Solanaceae). 
 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 

 
Aula Expositiva-dialogada rico em  recursos visuais (figuras e vídeos curtos).  
 
Práticas de laboratório, com auxílio de estereomicroscopio e microscópio serão estudas 
morfologicamente diversos representantes dos diversos grupos biológicos estudados. 
 
Práticas de coleta em Campo, aulas a serem confirmadas, serão realizadas em ambiente 
marinho e de costão e em  área de Floresta Atlântica. Serão apresentadas as técnicas 
adequadas de coleta, preservação e herborização dos materiais biológicos pertinentes a cada 
tipo de ambiente e organismo. 
 
Seminários, 8 textos com conteúdo relevante a disciplina, em diversos formatos: divulgação 
científica, jornalístico e de científicos serão discutidos em sala ao longo da disciplina 
 
Trabalho prático (Jardim das Samambaias): no final do semestre alunos serão convidados a 
participar da identificação e plantio de espécies de samambaias em área de jardim próximo ao 

laboratório, estás passarão a compor a coleção viva de espécies e utilizada em aula prática. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

Serão exigidos os 75% de PRESENÇA NAS AULAS, tal frequência será medida por 

assinatura da lista de chamada. 

Serão utilizadas 5 mecanismos de avaliação: 1- provas de conhecimento teórico, medidos 

através de avalição escrita; 2- provas de conhecimento prático, através da avaliação rápida 

em laboratório de material apresentados nas aulas práticas; 3- Participação em Seminários, 

será avaliada a capacidade de leitura e interpretação de textos com diversas linguagens 

(científica, de divulgação científica e jornalística) sobre os conteúdos abordados; 4- relatórios 

das aulas práticas; 5- participação na atividade Produção de Exsicatas  

Serão realizadas 3 Provas Teóricas e 3 práticas, ao final de cada bloco de disciplina.  

 

Sendo assim: 

"75 % de PRESENÇA NAS AULAS; 

 

                                         M = P1 (10) + P2 (10) + P3 (10) + P4 (10) + P5 (15) + P6 (15) + TF 

(10) + R (10) + S (10) ≥ 7,0 ⇒ APROVADO 

                                           MF = M + PF / 2  ≥ 5,0 ⇒ APROVADO     

P = PROVA; TF = TRABALHO FINAL (EXSICATAS); R = RELATÓRIOS DE AULA PRÁTICA"; 

S=seminários     
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Ltda., Nova Odessa. 448 p. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 

• Apresentação  da disciplina / levantamento de expectativas em relação à disciplina e 

de conhecimentos prévios 

• Diversidade vegetal, evolução e conquista ambiente terrestre - T 

• Diversidade vegetal, evolução e conquista ambiente terrestre - P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema axial - T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema axial - P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema absortivo-fixador - T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema absortivo-fixador - P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema  fotossintético  T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema  fotossintético- P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema  fotossintético - P 

• PROVA TEÓRICA (P1) - BLOCO MOFOLOGIA E ORGANOGRAFIA SISTEMAS 

VEGETATIVOS 

• PROVA PRÁTICA (P2) - BLOCO MOFOLOGIA E ORGANOGRAFIA SISTEMAS 

VEGETATIVOS 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -flor - T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -flor - P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor – inflorescência - T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -inflorescência - P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -fruto- T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -fruto- P 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -fecundação e formação 

da semente (Gimnospermas x Angiospermas) - T 

• Evolução e diversidade morfológica do Sistema reprodutor -semente - P 

• PROVA PRÁTICA (P3) - BLOCO MOFOLOGIA E ORGANOGRAFIA SISTEMAS 

VEGETATIVOS 

• PROVA TEÓRICA (P4) - BLOCO MOFOLOGIA E ORGANOGRAFIA SISTEMAS 

VEGETATIVOS 

• Princípios de Sistematica e Taxonomia Vegetal 

• Pratica de técnicas de coleta, herborização e identificação de material botânico 
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• Pratica de técnicas de coleta, herborização e identificação de material botânico 

• Evolução, morfologia e sistemática das Gymnospermas 

• Prática de Identificação 

• Evolução, morfologia e sistemática das Eudicotiledôneas -  Monocotiledâneas 

• Prática de Identificação 

• Evolução, morfologia e sistemática das Eudicotiledôneas - Rosídeas 

• Prática de Identificação 

• Evolução, morfologia e sistemática das Eudicotiledôneas - Asterídeas 

• Prática de Identificação 

• PROVA TEÓRICA (P5) - BLOCO TAXONOMIA E SISTEMÁTICA VEGETAL + 

ENTREGA TRABALHO FINAL (EXSICATAS) 

• PROVA PRÁTICA (P6) - BLOCO TAXONOMIA E SISTEMÁTICA VEGETAL 

(IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL BOTÂNICO) 

• Prova Final (PF) 

• Entrega das menções, revisão de prova e lançamento de notas no Sistema 


