
 

Ficha 2 – GC083 Paleoecologia 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 

Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  

A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial 

da GC083-Paleoecologia 

Disciplina: Paleoecologia Código: GC083 

Natureza:  

(  ) Obrigatória  

( x ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  x  ) 

Modular ERE 

Ciclo: 04 nº de vagas: total de 35 

- 15 para o Curso de Geologia 

- 20 para o Curso de C. Biológicas: 10 para o 

diurno e 10 para o noturno 

Pré-requisito:  

  
Co-requisito:  

Modalidade: 45h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total:   

CH semanal:   

Padrão 

(PD):   

Laboratório 

(LB):   

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

EMENTA   
Definições e conceitos fundamentais; métodos e técnicas de estudos e a caracterização dos ambientes marinhos e 

continentais. Relação dos fósseis animais, vegetais, icnofósseis e microfósseis com seus respectivos 

paleoambientais no tempo geológico. 
 

 

PROGRAMA  

− Introdução: princípios, fundamentos e a disciplina. 

− Padrões nos ambientes marinhos e continentais e o potencial de preservação dos fósseis (tafofáceis) 

− Os fósseis e os ambientes característicos do Arqueano e Proterozoico 

− Os fósseis e os ambientes característicos do Paleozoico  

− Os fósseis e os ambientes característicos do Mesozoico 

− Os fósseis e os ambientes característicos do Cenozoico 

 

OBJETIVO GERAL 
O estudante deverá ser capaz de entender os fatores relacionados com a distribuição ambiental dos fósseis e a 

importância do tempo geológico e das mudanças que ocorreram no Planeta Terra.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

− Analisar o registro fóssil na perspectiva ecológica.  

− Reconhecer a importância dos fósseis como evidências dos ambientes do passado. 

− Conhecer os fatores relacionados com a distribuição dos fósseis nos paleoambientes.  

− Entender a grandeza do Tempo Geológico, os grandes eventos do planeta Terra e a relação com a vida.  

− Estudar a diversidade biológica nos paleoambientes do passado geológico 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
a) Sistema de comunicação 

As atividades remotas assíncronas serão no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle UFPR (www.ava.ufpr.br) 

com mensagens eletrônicas. Como elemento acessório, poderá ser utilizado a ferramenta do Moodle chat para 

atividade síncrona, mas se ocorrer o horário será acertado com os estudantes. O texto com a discussão gerada 

durante a atividade ficará disponível para acesso futuro dos estudantes.  
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Eventuais encontros remotos síncronos para esclarecimentos de dúvidas e com exposição complementar de tópicos 

do conteúdo poderão ocorrer pelo TEAMS (Microsoft- UFPR), em dias e horários a serem combinados com todos 

os estudantes matriculados. Existe previsão de gravar esses encontros para posterior disponibilização.  

Também poderá ser criado um grupo no WhatsApp como sistema de comunicação acessório.  
 

b) Modelo de tutoria a distância  

O professor possuí Curso de Especialização em EaD, aperfeiçoamento em Tutoria de EaD e vários cursos de 

formação complementar de EaD conforme detalhado em seu currículo Lattes. 

A tutoria a ser exercida pelo Professor da disciplina será a distância, de forma assíncrona respondendo aos 

questionamentos em mensagens no AVA ou mensagens eletrônicas no e-mail institucional do Professor. Todas as 

unidades terão ferramentas disponibilizadas (fóruns) para esclarecimento de dúvidas coletivas e individuais. 

O calendário no Moodle será utilizado para orientar e lembrar os alunos das atividades previstas e as datas de 

entrega. Também se necessário, poderão ocorrer eventuais encontros síncronos pelo TEAMS para esclarecimento 

de dúvidas e apresentação de temas centrais da disciplina em complemento ao material disponibilizado para 

apropriação do conhecimento (textos, documentários, sítios da internet etc...).   

 

c) material didático para as atividades de ensino 

A disciplina será desenvolvida em unidades temáticas e cada uma terá as orientações, objetivos e prazos para 

realização.  Os conteúdos curriculares teóricos serão apresentados através de textos e documentários, exercícios, 

questionários e atividades com fotos de fósseis e atuais afins.  

Os recursos didáticos para o desenvolvimento da disciplina à distância incluem: a preparação do AVA Moodle 

UFPR com as unidades didáticas, distribuindo todas as atividades que serão desenvolvidas em cada unidade para a 

disciplina Paleoecologia; modelos didáticos, textos e audiovisuais (documentários) específicos. No AVA Moodle 

UFPR- Disciplina Paleoecologia  serão disponibilizados os textos e links para os materiais didáticos de apoio que 

incluirão: manual básico do Moodle; cronograma da disciplina com as unidades didáticas; bibliografia básica e de 

apoio; questionários e tarefas assíncronas; fóruns com temas intrigantes, atuais e envolventes que serão propostos 

e escolhidos com os estudantes.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem serão utilizadas as seguintes ferramentas:  

Fórum: para discussões assíncronas, onde os alunos podem discutir entre si e com o professor. 

Tarefa: local para postagem dos trabalhos realizados individualmente ou em grupo. 

Chat: para discussões síncronas, onde todos podem participar on line, discutindo entre si. 

Glossário: empregado para postagem de termos e seus significados. 

Questionário: usado para questões do tipo pergunta-resposta. 

Wiki: utilizado para a construção de texto colaborativo. 

Biblioteca: local disponível para textos, link para site, figuras, etc... 

 

Algumas atividades EaD terão caráter integrativo de diversas unidades didáticas visando a fixação e o 

aprofundamento dos conhecimentos. 

 

d) infra-estrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina 

O AVA Moodle UFPR está disponível (http://ava.ufpr.br/) e eventualmente o Teams (via UFPR-Virtual). Cada 

estudante deverá acessar mediante equipamento eletrônico: microcomputador, notebook, tablet ou celular.  

 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes 

Os estudantes matriculados receberão por email as orientações para acesso. Na primeira unidade o AVA Moodle 

UFPR da disciplina será apresentado com uma atividade de ambientação que incluirá a participação no fórum de 

perspectivas da disciplina e o preenchimento do perfil do aluno 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
O controle de frequência será somente por meio da realização, de forma assíncrona, dos trabalhos e exercícios 

desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 

Na primeira unidade será apresentado os calendários de atividades avaliativas, com as datas e objetivos que serão 

cobrados em cada uma. 

As avaliações serão diversificadas e continuadas ao longo da disciplina, compostas por: 

1) Exercícios individuais e atividades em grupos, envolvendo análise de textos, fósseis (fotos e ilustrações), 

questionários e fóruns de debates sobre alguns dos principais temas e conceitos.  

Os critérios para avaliação destas atividades serão a adequação das respostas às questões das tarefas, questionários, as 

críticas e argumentações apontadas às observações dos textos, domínio do conteúdo e apropriação de conceitos e 

conhecimentos demonstrado. 

2) Uma avaliação com os conteúdos da disciplina (ferramenta questionário do Moodle) ou um fórum de discussão. 

http://ava.ufpr.br/


3) Como atividade final da disciplina será proposto a realização de um Recurso Educacional para uso remoto (RA) que 

versará sobre um dos assuntos abordados na disciplina. A atividade poderá ser desenvolvida em grupo. O grupo deverá 

decidir um tema e desenvolvê-lo no prazo estipulado. O recurso poderá incluir: seminário, jogo, pesquisa de opinião, 

filme, mapas, painel, etc... Na elaboração será necessário interagir com os conteúdos construídos na disciplina e 

pesquisar em material bibliográfico (sítios da internet e bibliografia indicada no programa da disciplina). Procurar na 

internet em sítios eletrônicos e de acesso público, recursos didáticos, documentários e vídeos, exposições virtuais, 

bancos de dados, imagens, trabalhos científicos e acadêmicos. Deve ter uma sequência lógica (início, meio e fim) e não 

apenas uma união de informações desconexas. Definição dos objetivos da atividade e caracterização do público a que 

se destina (estudantes de ensino superior de outros cursos, ensino fundamental, ensino médio, séries iniciais ou outra 

idade, público em uma praça ou shopping etc..). Apresentação completa da arte final do Recurso Educacional (link de 

acesso ou postagem no Moodle). 

 

O sistema de aprovação 

MÉDIA PARCIAL (MP) E FINAL (MF) 

Média Parcial (MP) = Média das atividades (exercícios-questionários, tarefas, fóruns) +Avaliação ou fórum + RA 

MP >= 7,0 aprovado; 4,0 <= MP <7,0 exame final; MP < 4,0 reprovado. 

Média Final (MF): (MP + EF)/2  

MF >= 5,0 aprovado; MF < 5,0 reprovado. 

 

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO  

Unidades Programa Semanas letivas 

1 Introdução: princípios, fundamentos e a disciplina. 25 a 29 de janeiro 

2 Padrões nos ambientes marinhos e continentais e o potencial de 

preservação dos fósseis (tafofáceis) 

1 e 5 de fevereiro 

3 Os fósseis e os ambientes característicos do Arqueano e 

Proterozóico 

8 a 12 de fevereiro 

4 Os fósseis e os ambientes característicos do Paleozoico  22 a 26 de fevereiro 

5 Os fósseis e os ambientes característicos do Mesozoico 01 a 05 de março 

6 Os fósseis e os ambientes característicos do Cenozoico 08 a 12 de março 

 Exame Final 15 a 19 de março 
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Obs: Na indicação da bibliografia, foram priorizadas as referências que possam ser consultadas pelas/pelos estudantes 

de modo remoto.  
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Professora da Disciplina: Robson Tadeu Bolzon  

 
Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

 
 


