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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria Exercício Laboratório 

 45   15   --   

 Ementa:  

Conceitos, terminologia e princípios ecológicos básicos. Ecossistema e Biocenose. 
Ambiente e ecossistema. Ciclos Biogeoquímicos. Transferência de matéria e energia nos 
ecossistemas. Tecnologia agrícola e seus efeitos sobre a biosfera. Componentes bióticos 
e diversidade de organismos no ecossistema agrícola. Evolução das Biocenoses. 
Educação Ambiental. 

 
 Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou 
competências definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para 
a organização e/ou definição dos conteúdos programáticos) 
 
A disciplina de Ecologia Básica deverá propiciar ao aluno conhecer, analisar e discutir os 
conceitos básicos em ecologia; relacionar os seres vivos com sua distribuição geográfica, 
com seus habitats e coexistência entre espécies; apresentar e discutir problemas e 
soluções para a conservação do meio ambiente.  
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos) 
 
- Conceitos básicos em ecologia: indivíduos, populações, comunidades, ecossistemas, 
biosfera, habitat, nicho etc. Histórico, níveis de organização e escalas. 
- Condições (Temperatura, Salinidade, pH, etc) e Recursos (Radiação solar, Dióxido de 
Carbono, Oxigênio, Água, Nutrientes Minerais e Orgânicos, etc).  
- Ecologia, Ambiente e Sociedade. Definições. Agroecologia, Funções e Serviços Ambientais. 
- Ciclos Biogeoquímicos.   
- Tipos de fluxos de matéria e energia nos ecossistema.  
- Teias Tróficas. 
- Interações entre espécies (Competição, Predação, Parasitismo, Parasitoidismo, Herbivoria e 
Mutualismo). 
- Principais características da vegetação relacionadas aos principais elementos descritores de 
Biomas: Clima, solo e Altitude. 
- Principais Fitofisionomias Brasileiras: Floresta Pluvial Amazônica, Floresta Pluvial da 
Cordilheira Marítima (Domínio da Floresta Atlântica, incluindo Mangue, Restinga e Campo de 
Altitude), Cerrado, Caatinga e Pantanal.  
- Ambientes aquáticos marinhos e continentais – princípios ecológicos básicos. 
- Poluição, efeito estufa, conservação do solo e desenvolvimento sustentável. 
- Educação Ambiental. 
- Seminários 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
O conteúdo programático será desenvolvido através de: 
1) Aulas teóricas: serão ministradas em forma de aula expositiva em forma de discussão 
com participação ativa dos alunos, utilizando equipamento multimidia. 
2) Aulas de exercícios teórico-práticos: serão desenvolvidas com os alunos, exercícios e 
práticas que os coloquem em situação de aplicação do conhecimento teórico adquirido, 
simulando situações reais de emprego do conteúdo trabalhado, dentro de suas respectivas 
formações. 
3) Atividades de Campo: Atividades realizadas no campus ou em campo, visita técnica etc 
(quando possível), com a realização de atividades práticas, participação ativa dos alunos e 
aplicação do conteúdo teórico adquirido 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os 
pesos conferidos a cada instrumento) 

 
Serão observados nos alunos indicativos qualitativos: pontualidade, assiduidade, 
interesse, além da qualidade da produção em sala de aula no que diz respeito aos 
trabalhos propostos pelo professor, abaixo descritos:  
 
Critérios de avaliação         Peso (%)  Data 
Prova teórica 1      25  17/05/2017 (quarta-feira) 
Prova teórica 2     25  12/07/2017 (quarta-feira) 
Seminário (Apresentação + Participação)   25               19-20/07/17 (quarta e quinta) 
Exercícios em Grupo (Relatórios e Práticas)          25     Ao longo do semestre (cronograma) 
Total                           100 
 
 O Programa pode sofrer alterações de acordo com a necessidade e desempenho da 

turma. 
 Os alunos que ultrapassarem o número de faltas permitido (25%, ou seja, 15 horas/aula ou 

7,5 dias de aula) serão automaticamente reprovados. 
 Os alunos que obtiverem média final inferior a 7,0 farão uma prova final (dia 02/08/2017, 

quarta-feira), que abrangerá todo o conteúdo teórico abordado durante o semestre. Na 
prova final, o aluno será aprovado se obtiver média igual ou superior a 5,0. 

 
Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 

ODUM, E. P. 1986. Ecologia. Editora Guanabara, 434 p. 
RICKLEFS, R.E. 2003. A Economia da Natureza. 5ª Edi Ed. Guanabara Koogan. 542 p. 
RIZZINI, C.A. 1979. Tratado de Fitogeografia do Brasil. V. 2, HUCITEC, Ed. da 
Universidade de São Paulo, 374 pp. 
SALGADO-LABOURIAU, M.L. 1998. História Ecológica da Terra. 2ed. Revisada. Editora 
Edgard Blücher Ltda., São Paulo, 307 pp. 
 
 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 

ACOT, P. Historia da ecologia. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 212p. 
BEGON, M.; MORTIMER, M. & THOMPSON, D.J. 1996. Population Ecology: A unified 
study of animals and plants. Blackwell Science.  3ª Edição. 247 p. 
TOWNSEND, C.R., BEGON, M. & HARPER, J.L. (2006). Fundamentos em Ecologia. 2ª 
Edição. Editora Artmed. 592 p. 
WATANABE, S. ACADEMIA DE CIÊNCIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CNPQ. FINEP. 
Glossário de ecologia. 2. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Academia de Ciências do Estado de 
São Paulo: CNPq: FINEP,1997. 352 p. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 
- Conceitos básicos em ecologia: indivíduos, populações, comunidades, ecossistemas, 
biosfera, habitat, nicho etc. Histórico, níveis de organização e escalas. 
- Condições (Temperatura, Salinidade, pH, etc) e Recursos (Radiação solar, Dióxido de 
Carbono, Oxigênio, Água, Nutrientes Minerais e Orgânicos, etc).  
- Exercícios em Grupo 1 – Construindo o pensamento científico 
- Ecologia, Ambiente e Sociedade. Definições. Agroecologia, Funções e Serviços Ambientais. 
- Exercícios em Grupo 2 – Nicho ecológico 
- Ciclos Biogeoquímicos.   
- Exercícios em Grupo 3 – Resenha Documentário 
- Tipos de fluxos de matéria e energia nos ecossistema.  
- Teias Tróficas. 
- Exercícios em Grupo 4 – Teias tróficas 
- Prova teórica 1 
- Interações entre espécies (Competição, Predação, Parasitismo, Parasitoidismo, Herbivoria e 
Mutualismo). 
- Exercícios em Grupo 5 - Competição e Predação 
- Exercícios em Grupo 6 – Herbivoria e Mutualismo 
- Principais características da vegetação relacionadas aos principais elementos descritores de 
Biomas: Clima, solo e Altitude. 
- Principais Fitofisionomias Brasileiras: Floresta Pluvial Amazônica, Floresta Pluvial da 
Cordilheira Marítima (Domínio da Floresta Atlântica, incluindo Mangue, Restinga e Campo de 
Altitude), Cerrado, Caatinga e Pantanal.  
- Ambientes aquáticos marinhos e continentais – princípios ecológicos básicos. 
- Poluição, efeito estufa, conservação do solo e desenvolvimento sustentável. 
- Educação Ambiental. 
- Prova teórica 2 
- Seminários 

 


