
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Ciências do Ambiente Código: AZ027 

Natureza:  
( X ) Obrigatória para 
Zootecnia  
( X ) Optativa para 
Ciências Biológicas 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Bem-estar animal 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (   ). ... % EaD* 

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Princípios e problemática das questões de meio ambiente e desenvolvimento e das relações entre as 
sociedades modernas e a natureza. 

Justificativa para a oferta a distância 

A oferta  considera a pandemia do Corona vírus (SARS-CoV-2) bem como as normas dela decorrentes, em especial 
o Decreto Municipal nº 421/2020, as recomendações da Comissão de Comissão de Acompanhamento e Controle de 
Propagação da COVID-19 criada pela Portaria nº 695/Reitoria, de 11 de março de 2020, que determinam a adoção 
obrigatória de regime de trabalho remoto para todos os técnicos administrativos, docentes e estagiários da UFPR, 
além da Resolução 65/20 – CEPE, relativa ao Ensino Remoto Emergencial (ERE). Assim, propõe-se a oferta de 
atividades síncronas e assíncronas adaptadas ao modo remoto, conforme descrito a seguir, para atendimento às 
demandas dos discentes da UFPR. 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

Introdução à disciplina: objetivos e princípios, sua importância no contexto profissional. Meio Ambiente e 
Desenvolvimento: uma crise de civilização; enunciado da crise – a noção de contradição-limite. Gênese da crise: a 
evolução das interações entre sociedade e natureza. O uso (in)sustentável da biosfera: serviços ecossistêmicos; a 
magnitude da presença humana; o Antropoceno e os limites globais. Dimensões da perda da biodiversidade. 
Consequências e soluções para a crise da biodiversidade. Poluição: a natureza do problema. Contaminação global e 
efeitos “sutis” nos ecossistemas. Efeitos “sutis” sobre a saúde humana e animal. A poluição como problema de meio 
ambiente e desenvolvimento. População Humana: crescimento da população. A transição demográfica e a queda da 
fertilidade. As relações entre população, meio ambiente e desenvolvimento: condições e escolhas humanas para o 
desenvolvimento. Desigualdade, pobreza e degradação ambiental. Desenvolvimento e sustentabilidade: Crítica aos 
modelos de desenvolvimento e os limites da economia de mercado. Caminhos para uma civilização sustentável. 
Ação cidadã e profissional. As grandes propostas e diretrizes para o futuro. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deve adquirir conhecimentos que o tornem um profissional apto, crítico e ético em relação à questão 
socioambiental, de tal maneira que o desenvolvimento de suas áreas de atuação se processe priorizando as bases 
da vida e sem comprometer o futuro da humanidade.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
O aluno deverá ser capaz de contribuir para o uso racional dos recursos naturais, identificar cenários futuros nas 
relações Sociedade/Natureza, integrar sua atividade profissional a um modelo sustentável de desenvolvimento e 
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considerar, de forma crítica, a dimensão socioambiental no desempenho de sua atividade profissional, ao resolver 
problemas práticos e desenvolver tecnologias e métodos de trabalho. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina está organizada em atividades síncronas e assíncronas, conforme o cronograma ao final deste 
documento. As atividades assíncronas consistirão de 1) vídeo-aulas previamente gravadas pelo docente ou vídeos 
de livre acesso disponíveis na web, 2) leitura de textos disponibilizados pelo professor, e 3) elaboração de exercícios, 
questionários e outras tarefas. As atividades síncronas, que serão devidamente gravadas, se resumirão a uma hora 
semanal, em média, de preferência no que seria o horário normal da disciplina no regime presencial, destinando-se a 
1) correção de tarefas, 2) debate dos conteúdos e resultados das tarefas, 3) esclarecimento de dúvidas e 4) 
eventuais complementações de conteúdos, se necessário. 
 
a) sistema de comunicação: o componente principal é o AVA da UFPR (UFPR Virtual), onde a disciplina será 
estruturada em sala própria, incluindo um fórum para troca de mensagens. Adicionalmente, a comunicação poderá 
ocorrer também por e-mail e pelo aplicativo Whatsapp, neste caso para alertas e mensagens rápidas. O aplicativo 
Teams no ambiente Office 365 será utilizado para vídeo-conferências síncronas, quando necessário, incluindo 
atendimento aos alunos. 
 
b) modelo de tutoria a distância e presencial: a tutoria será exercida pelo professor ao longo de toda a disciplina. 
Será estabelecido horário semanal de atendimento que acontecerá através de web-conferência no ambiente Teams. 
 
c) material didático específico: o material didático consistirá de vídeo-aulas produzidas pelo professor, bem como de 
vídeos e bibliografia científica específica disponibilizados no ambiente virtual, para apoiar o debate e as atividades 
dos alunos. Parte desta disponibilização poderá acontecer na forma de links para páginas externas ao AVA, sempre 
com o cuidado de utilizar fontes de acesso aberto. 
 
d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: espera-se, a partir dos levantamentos 
feitos junto aos alunos e das ações da UFPR para suprir eventuais carências nesse aspecto, que a maioria dos 
alunos possa acessar o AVA e o Teams com recursos próprios.  
  
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: a primeira 
semana da disciplina será destinada a esta finalidade 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. Seguindo a resolução, será feito somente por meio da 
realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 
 
g) indicação do número de vagas:  30 para estudantes de Zootecnia e 10 para estudantes de Ciências Biológicas, 
totalizando 40 (quarenta).  
 
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: estima-se uma carga semanal de duas horas 
assíncronas e uma hora de atividades síncronas. No entanto, preveem-se duas horas síncronas nas duas semanas 
antes do exame final. A atividade síncrona obedecerá, em princípio, ao horário das atividades presenciais de 2019, 
ou seja, às quintas-feiras das 14:00 às 16:00. Apesar de prevista apenas uma hora de atividade semanal, este é um 
valor estimado médio, podendo não ser necessário em algumas semanas e, inversamente, exceder uma hora em 
outras. Assim, solicita-se à coordenação que preveja o intervalo de duas horas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A cada semana os alunos terão questionários ou outras tarefas de execução assíncrona. Cada atividade será 
avaliada mediante rubrica própria, todas com o mesmo peso. Além disso, será solicitado aos alunos a entrega de um 
trabalho escrito, que também deverá ser apresentado sincronamente para a turma ao final da disciplina. As 
atividades semanais consistirão em 70% da nota final, e o trabalho, 30%. Apenas aos alunos que ficarem para 
exame será aplicada uma prova escrita propriamente dita. 
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Professor da Disciplina: José Milton Andriguetto Filho 

 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): jmandri@ufpr.br, 99219 0082 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

 
APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 

 

 

DATA OU PERÍODO ATIVIDADES SÍNCRONAS / 

HORÁRIO (15:30 – 17:30) 

ATIVIDADES ASSÍCRONAS 

(horário a critério dos alunos) 

05/11/2020 Abertura da disciplina; ambientação Restante da mesma semana: 

Atividades de ambientação, primeiras 

videoaulas e tarefas 

De 12/11/2020 a 13/03/2021 (com as 

devidas interrupções pelos recessos) 

Discussão de conteúdos e 

esclarecimento de dúvidas; 

eventualmente, complementação de 

conteúdos 

Videoaulas, estudo de conteúdos e 

preparação de tarefas, totalizando 

cerca de duas horas semanais. 

18/03/2021 Encerramento da disciplina Avaliação da disciplina pelos alunos 

25/03/2021  Exames finais 
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