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Ficha 2 (variável) 

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 

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

assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano 

de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino.)  

 
 

 

Disciplina: Biologia e Evolução de Plantas Fósseis Código: GC103 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  

( X ) Optativa 
(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (X )45 C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 

Orientada (OR):  

00 

Prática Específica 

(PE): 00 
 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 

Componente Curricular 

(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Partindo dos princípios e conceitos fundamentais, da caracterização, diferenciação e fossilização dos órgãos vegetais, 

a disciplina trata da anatomia, morfologia, diversidade, paleoflorística, paleoecologia e evolução das plantas fósseis.  
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
− Introdução: história, definições, conceitos e problemas. 

− Tafonomia: Bioestratinomia e fossildiagênese 

− Taxonomia e sistemática de vegetais fósseis. Técnicas e métodos de estudo. 

− Paleoecologia vegetal.  

− Origem das plantas continentais: origem das plantas terrestres e com tecido de condução 

− Plantas do Devoniano e as primeiras florestas 

− Florestas do Carbonífero 

− Plantas com sementes do Permiano e Mesozoico 

− Plantas com flores e o Cenozoico.  

 

OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá ser capaz de conhecer a origem e diversificação dos principais grupos fósseis de plantas e entender os 

fatores relacionados com a paleoflorística, paleoecologia e evolução das plantas fósseis. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Estudar os fósseis de plantas preservados no registro fóssil. Conhecer a diversidade das plantas fósseis. Reconhecer a 

importância dos fósseis vegetais para a paleoflorística e paleoecologia. Entender a grandeza do Tempo Geológico e 

dos eventos evolutivos das plantas fósseis.  
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
a) Sistema de comunicação 

As atividades remotas serão no Ambiente Moodle UFPR (www.ava.ufpr.br) com comunicação principalmente 

assíncrona e 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 gerado durante 

a atividade ficará disponível para acesso futuro dos estudantes.  
 

b) Modelo de tutoria a distância  

A tutoria a ser exercida pelo Professor da disciplina será a distância, de forma assíncrona (eventualmente síncrona  

chat), respondendo aos questionamentos em mensagens no AVA ou mensagens eletrônicas no e-mail institucional do 

http://www.ava.ufpr.br/
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Professor. Todas as unidades terão a ferramenta fórum disponibilizada 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.  

 

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 vídeos, exercícios, questionários e atividades 

com as fotos de fósseis e plantas 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 

Biologia e Evolução de Plantas Fósseis; modelos didáticos, textos e audiovisuais (documentários) específicos. 

No AVA Moodle UFPR-– Disciplina Biologia e Evolução de Plantas Fósseis  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 - as mídias e os recursos 

tecnológicos 

Durante a disciplina serão utilizadas as ferramentas e recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem -AVA Moodle 

UFPR que está disponível (http://ava.ufpr.br/). 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, atividade diagnóstico 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 

domiciliares 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) Realização de uma avaliação individual com os conteúdos da disciplina (ferramenta questionário do Moodle) visando 

avaliar o aprendizado. 

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 será 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, 
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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). 

Ao final da disciplina pretendo, juntamente com os estudantes matriculados, avaliar os resultados desse período especial 

em caráter excepcional.  

 

O sistema de aprovação 

MÉDIA PARCIAL (MP) E FINAL (MF) 

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

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. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

CRANG, Richard; LYONS-SOBASKI, Sheila; WISE, Robert.  Plant Anatomy -A Concept-Based Approach to the 

Structure of Seed Plants. 2019, 739p. (Springer Open. This book is an open access publication  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-77315-5) 

IANNUZZI, R.; VIEIRA, C. E. L. Paleobotânica Porto Alegre: EDUFRGS, 2005. 167p. 

SCHWEINGRUBER, Fritz H; BÖRNER, Annett. The Plant Stem -A Microscopic Aspect. 2018 207p. Springer Open. 

(This book is an open access publication https://doi.org/10.1007/978-3-319-73524-5) 

SOARES, M.B.(ORG.). A paleontologia na sala de aula. Ribeirão preto: Sociedade Brasileira de Paleontologia, 2015, 

714p. (e-book disponível em www.paleontologianasaladeaula.com.br) 

TAYLOR, T. N. et al. 2009. Paleobotany: the biology and evolution of fossil plants. Oxford: Elsevier. 2009. 1230p. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

CARVALHO, I. S. Paleovertebrados e Paleobotânica. V. 3. Rio de Janeiro: Interciência, 2011, 448p. 

RAVEN , P. H., EVERT, R. F., EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

CARVALHO, I. S. Paleontologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 861p. 

COHEN, K.M.,HARPER, D.A.T., GIBBARD, P.L. 2020. ICS International Chronostratigraphic Chart 2017/03. 

International Commission on Stratigraphy, IUGS. www.stratigraphy.org  

LINKS FOR PALEOBOTANISTS - An annotated collection of pointers to information on palaeobotany or to WWW 

resources which may be of use to palaeobotanists http://www.equisetites.de/palbot1.html.  

FRAKES, L.A., FRANCIS, J.E., SYKTUS, J.I. 1994. Climate Modes of the Phanerozoic: the History of 

the Earth´s Climate over the Past 600 Million Years. Cambridge, Cambridge University, 274p. 

HALBRITTER, Heidemarie et al. Illustrated Pollen. Terminology. 2ed. 2018, 483p.  (Springer Open. This book is 

an open access publication https://doi.org/10.1007/978-3-319-71365-6)  

HORODYSKI, R. S.; ERTHAL, F. 2017. TAFONOMIA: métodos, processos e aplicação. Curitiba: EDITORA 

CRV, 374p.  

MARGULIS, L. & SCHWARTZ, K. 2001. Cinco Reinos: um guia ilustrado dos Filos da Vida na Terra. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 497p. 

RIDLEY, M. 2006. Evolução. Porto Alegre: Artmed. 752p. 
 

Obs: Na indicação da bibliografia, foram priorizadas as referências que possam ser consultadas pelas/pelos estudantes 

de modo remoto.  
. 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-73524-5
http://www.paleontologianasaladeaula.com.br/
http://www.stratigraphy.org/
http://www.equisetites.de/palbot1.html
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71365-6
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Professor da Disciplina: Robson Tadeu Bolzon 

 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 
 
 

 


