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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Origem e Domesticação de Plantas Cultivadas Código: BB097 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual  (  ) Modular  

Pré-requisito: 

BB079 OU BB073 

OU BB064 

Co-requisito:  Modalidade: (X) ERE (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD  (   )% EaD* 

CH Total: 45 

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

EMENTA (Unidade Didática)  

 

As origens da agricultura. Centros de origem e domesticação, centros de diversidade. 

Os estágios do processo de domesticação. As síndromes de domesticação observadas 

nas principais plantas cultivadas. A distribuição das plantas domesticadas nas 

diferentes famílias botânicas. Estudos de caso baseados em plantas cultivadas de 

interesse econômico e a domesticação da Amazônia. 
 

Justificativa  da proposta 

 

A presente proposta tem por objetivo responder à demanda de medidas para o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 por parte de Universidade Federal do 

Paraná. Consideramos que a disciplina pode ser adequada ao atual contexto de ensino 

remoto emergencial enfrentado por ventura da pandemia da COVID-19. A disciplina 

possui carga horária de 3 horas semanais de ensino “Padrão”. Essa carga horária será 

distribuída em atividades síncronas e assíncronas. O uso da metodologia síncrona é 

para que se mantenha o contato e o possível esclarecimento de dúvidas com os alunos 

de uma forma instantânea. O uso da metodologia assíncrona é para possibilitar que 

mais estudantes consigam realizar as atividades da disciplina, no momento oportuno, 

devido às peculiaridades da situação atual. As aulas síncronas serão gravadas e 

disponibilizadas para os estudantes que, por algum motivo, não possam estar presentes 

nas aulas síncronas.  

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 
1- Ambientação e “A sociedade agrícola e sua influência na origem da civilização”; 
2- A domesticação de paisagens; 
3- Definição de domesticação de espécies/plantas: graus de domesticação; estágios do 
processo de domesticação; domesticação e diversificação; 
4- As Síndromes de domesticação; 
5- Os centros de origem, domesticação e diversidade; Centros de diversidade do Velho 
Mundo; Centros de diversidade do Novo Mundo; 
6- A domesticação na Amazônia; 
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7- A Distribuição das plantas domesticadas nas diferentes ordens e famílias; 
8- As relações hídricas na domesticação de plantas; 
9- Modificações/adaptações na fotossíntese e respiração durante a domesticação; 
10- Metabolismo de hormônios vegetais na domesticação de plantas; 
11- Fotomorfogênese, controle do florescimento na domesticação de plantas; 
12- Dormência e germinação de sementes na domesticação de plantas; 
13- Estudos de caso I – Atividade Final 
14- Estudos de caso II – Atividade Final 
15- Estudos de caso III – Atividade Final 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O estudante deverá conhecer o processo de domesticação de plantas e a biogeografia 
das principais plantas cultivadas. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conhecer a história da agricultura e como ela influenciou na atual civilização humana; 
os principais centros de domesticação do velho e novo mundo, assim como as 
principais plantas domesticadas e quais as modificações morfológicas, bioquímicas e 
genéticas que essas plantas apresentam quando comparadas ao seus parentais 
silvestres. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas.  
 
 
a) sistema de comunicação: O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFPR 
Virtual será utilizado como plataforma para disponibilização do conteúdo (e.g. vídeos, 
capítulos de livro, artigos científicos, textos complementares), fórum de discussão e 
entrega das atividades avaliativas.  
As aulas síncronas serão realizadas na plataforma Microsoft Teams, gravadas e 
disponibilizadas para os estudantes na página do curso na UFPR Virtual.  
Será criado um canal no Youtube para a disciplina. Neste canal serão disponibilizados 
os vídeos de forma “privada” para que apenas os estudantes e professores 
responsáveis tenham acesso.  
 
b) modelo de tutoria: a tutoria será realizada pelo professor responsável da disciplina. 
Os estudantes poderão enviar dúvidas por meio de mensagem de texto na UFPR 
Virtual ou agendar horários para comunicação síncrona via Microsoft Teams.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: serão utilizados vídeos, capítulos de 
livro, artigos científicos, textos complementares. Todos serão disponibilizado na página 
do curso na UFPR Virtual. Os materiais serão de autoria do professor responsável da 
disciplina ou materiais de livre acesso.  
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: Será 
necessário o acesso a internet por meio computador ou celular com microfone e saída 
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de audio.  
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: Na primeira semana da disciplina será realizada a ambientação dos 
discentes às plataformas utilizadas pelo docente.  
 
f) identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência 
somente será feito por meio da realização e entrega, de forma assíncrona, de 
atividades domiciliares desenvolvidas pelos estudantes. A entrega será realizada via 
UFPR Virtual.  
 
g) indicação do número de vagas:  Serão ofertadas 15 vagas. 
 
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: serão realizadas 1 
hora de atividades síncronas por semana, na quinta-feira, das 15 às 16 horas e 2 horas 
de atividades assíncronas.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Atividades semanais: A cada semana será solicitado a realização de uma atividade que 
abrangerá as seguintes modalidades:  
a) resenha sobre material didático disponibilizado;  
b) perguntas em forma de questionário na UFPR Virtual contemplando o tema 
apresentado;  
c) Pesquisa dirigida sobre tema específico. 
Ao todo serão 12 atividades semanais. Os estudantes terão o prazo de sete (07) dias 
para a entrega de cada atividade semanal.  
 
Atividade final: A atividade final será a confecção de uma gravação via Microsoft Teams 
de um seminário sobre um “estudo de caso”/espécie. Essa gravação será 
disponibilizada no canal do Youtube da disciplina, em modo “privado” para que apenas 
os estudantes e professores tenham acesso. Essa atividade será individual e serão 
reservadas as últimas 3 semanas da disciplina para discussão sobre os temas da 
atividade. 
 
Cada atividade semanal terá peso de 7% na nota final. A atividade final terá peso de 
26%. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Barbieri, R.L.; Stumpf, E.R.T. (Orgs.). 2008. Origem e evolução de plantas cultivadas. 
Embrapa Informação Tecnológica, Brasília. 916 p. 
 
Veasey, E. A., Piotto, F. A., do Nascimento, W. F., Rodrigues, J. F., Mezette, T. F., 
Borges, A., et al. & Mistro, J. C. (2011). Processos evolutivos e a origem das plantas 
cultivadas. Ciência Rural, 41(7), 1218-1228. 
 
Domesticação e melhoramento (Clement, C.R.; Borém, A.; Gomes Lopes, M.T. 2009. 
Da domesticação ao melhoramento de plantas. In: Borém, A.; Lopes, M.T.G.; Clement, 
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C.R. (Eds.). Domesticação e melhoramento: espécies amazônicas. Editora da UFV, 
Viçosa, MG. pp.11-38). 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
Coradin, L. (2006). Parentes silvestres e variedades crioulas das espécies de plantas 
cultivadas no país. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Parentes Silvestres das 
Espécies de Plantas Cultivadas. Brasília, DF: MMA. 
 
Documentário da National Geographic sobre o livro: Diamond, J. 2017. Armas, germes 
e aço: os destinos das sociedades humanas. Editora Record. 476 p. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=vR5KBTqq9QY&t=1966s 
 
Meyer, R.S.; Purugganan, M.D. 2013. Evolution of crop species: genetics of 
domestication and diversification. Nature reviews genetics 14.12: 840. 
 
Taiz, L. (2013). Agriculture, plant physiology, and human population growth: past, 
present, and future. Theoretical and Experimental Plant Physiology, 25(3), 167-181. 
 
Palestra “The Domestication of Amazonia: Historical Ecology before European 
Conquest - Charles Clement” disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ajmY2lEhr5E&t=2646s 
 

 

 
Professor da Disciplina: Hugo Pacheco de Freitas Fraga 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): hugopff@gmail.com; telefone 41 996513157 

Assinatura:  
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Gedir de Oliveira Santos 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA 
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Cronograma de execução 

 

Semana CH Semanal Síncrona Assíncrona 

1 05/11 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

2 12/11 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

3 19/11 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

4 26/11 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

5 03/12 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

6 10/12 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

7 17/12 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

8 21/01 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

9 28/01 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

10 04/02 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

11 11/02 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

12 25/02 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

13 04/03 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

14 11/03 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

15 18/03 3 horas 1 hora / início 15 h 2 horas 

Exame* 25/03    

 

*O exame final consistirá de uma pesquisa dirigida sobre um “estudo de caso”, abordando os principais 

conceitos vistos na disciplina. O estudante terá 48 horas para entregar a pesquisa via UFPR Virtual. 
 
 

Conteúdo programático 

 

Semana Ementa Metodologia 

1 05/11/2020 Ambientação e “A sociedade 
agrícola e sua influência na origem 
da civilização”; 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 1 - Pesquisa dirigida sobre tema 
específico; 

2 12/11/2020 A domesticação de paisagens; - Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 2 - perguntas em forma de 
questionário na UFPR Virtual contemplando o 
tema apresentado;  

3 19/11/2020 Definição de domesticação de 
espécies/plantas: graus de 
domesticação; estágios do processo 
de domesticação; domesticação e 
diversificação; 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 3 - perguntas em forma de 
questionário na UFPR Virtual contemplando o 
tema apresentado;  
 

4 26/11/2020 As Síndromes de domesticação; - Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 4 - Pesquisa dirigida sobre tema 
específico; 

5 03/12/2020 Os centros de origem, domesticação 
e diversidade; Centros de 
diversidade do Velho Mundo; 
Centros de diversidade do Novo 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 5 - perguntas em forma de 
questionário na UFPR Virtual contemplando o 
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Mundo; tema apresentado;  

6 10/12/2020 A domesticação na Amazônia; - Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 6 - resenha sobre material didático 
disponibilizado;  

7 17/12/2020 A Distribuição das plantas 
domesticadas nas diferentes ordens 
e famílias; 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 7 - Pesquisa dirigida sobre tema 
específico; 

8 21/01/2021 As relações hídricas na 
domesticação de plantas; 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 8 - perguntas em forma de 
questionário na UFPR Virtual contemplando o 
tema apresentado;  

9 28/01/2021 Modificações/adaptações na 
fotossíntese e respiração durante a 
domesticação; 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 9 - perguntas em forma de 
questionário na UFPR Virtual contemplando o 
tema apresentado;  

10 04/02/2021 Metabolismo de hormônios vegetais 
na domesticação de plantas; 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 10 - Pesquisa dirigida sobre tema 
específico;  

11 11/02/2021 Fotomorfogênese, controle do 
florescimento na domesticação de 
plantas 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 11 - perguntas em forma de 
questionário na UFPR Virtual contemplando o 
tema apresentado;  

12 25/02/2021 Dormência e germinação de 
sementes na domesticação de 
plantas 

- Aula teórico/expositiva síncrona (1 hora) 
- Disponibilização da aula síncrona gravada. 
- Atividade 12 - Pesquisa dirigida sobre tema 
específico; 

13 04/03/2021 Estudo de caso I - Discussão síncrona sobre 1/3 dos vídeos do 
Youtube (1 hora) 
- A atividade é o vídeo confeccionado e 
disponibilizado por cada aluno no canal do 
Youtube (privado). 

14 11/03/2021 Estudo de caso II - Discussão síncrona sobre 1/3 dos vídeos do 
Youtube (1 hora) 
- A atividade é o vídeo confeccionado e 
disponibilizado por cada aluno no canal do 
Youtube (privado). 

15 18/03/2021 Estudo de caso III - Discussão síncrona sobre 1/3 dos vídeos do 
Youtube (1 hora) 
- A atividade é o vídeo confeccionado e 
disponibilizado por cada aluno no canal do 
Youtube (privado). 

 
 
 
 


