
 

 
 

Ficha 2 – GC105 
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 GC105. 
Disciplina: TAFONOMIA Código: GC105 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  X  ) Modular ERE 

Ciclo: 04 
nº de vagas: 40 (20 para 
Geologia, 20 para 
Ciências Biológicas) 

Pré-requisito: não há 

  

Co-

requisito: 

não há 

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

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 45  

CH semanal: 06  
Padrão (PD):  

Laboratório 

(LB):   

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA   

 
Histórico da Tafonomia. Análise tafonômica básica. Processos de preservação nos diferentes 
grupos bióticos – invertebrados, vertebrados, vegetais. Tafonomia e estratigrafia. 

 
 

PROGRAMA  
 
Conceitos básicos de tafonomia.  
 
Histórico da tafonomia; subdivisões: bioestratinomia e fossildiagênese. 
 
Bioestratinomia: morte seletiva e não-seletiva, necrólise. 
 
Bioestratinomia: desarticulação e transporte; aspectos de desarticulação e transporte em invertebrados, 
vertebrados, vegetais e microfósseis. 
 
Outros processos bioestratinômicos: fragmentação, pisoteio, abrasão, bioerosão, dissolução, corrosão. 
 
Bioestratinomia: soterramento. 
 
Diagênese e sua influência no processo de fossilização nos diferentes grupos. 
 
Aquisição, descrição e interpretação de dados em tafonomia: feições sedimentológicas, estratigráficas e 
paleoecológicas. 
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Tafonomia e estratigrafia de seqüências. 
 
Tafofácies e tafocenoses. 
 
Mistura temporal (time-averaging) e retroalimentação tafonômica. 
 
Concentrações fossilíferas (fossil-lagerstätten) e tafonomia experimental. 
 
Modelos tafonômicos. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Que o estudante seja capaz de compreender como ocorrem os diferentes processos de fossilização e as 
variáveis que influenciam na preservação dos fósseis. Identificar processos bioestratinômicos e 
fossildiagenéticos. Compreender a importância da identificação de processos tafonômicos na 
interpretação estratigráfica, identificando tafofácies e tafocenoses.   

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Conhecer a história e as divisões da tafonomia.  
 Reconhecer as principais feições tafonômicas e realizar uma análise tafonômica básica, associando 

com os processos de sua formação.  
 Identificar processos bioestratinômicos e fossildiagenéticos em microfósseis, invertebrados, 

vertebrados e vegetais.  
 Adquirir e interpretar dados tafonômicos por meio da observação de imagens de amostras. 
 Compreender a importância de tafofácies e tafocenoses associadas à Estratigrafia de Seqüências, 

e como a estratigrafia altera os registros.  
 Entender a criação de modelos tafonômicos frente às variáveis sedimentológicas, estratigráficas e 

paleoecológicas. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:  
 
- Carga horária semanal:  6 horas por semana de atividades assíncronas. 
- A disciplina será ministrada em ambiente UFPR VIRTUAL. 
- As atividades semanais iniciam-se todas segundas e quintas-feiras, dias em que serão disponibilizados os 
materiais didáticos (e-books, artigos científicos de revisão preferencialmente em Português, vídeos 
elaborados pela professora) e serão encaminhadas as atividades da semana. 
- As atividades semanais terão prazo de entrega toda segunda-feira da semana seguinte. 
- O ciclo de atividades será repetido por 8 semanas, e totalizará as 45h da disciplina. 
- Dúvidas individuais serão atendidas por e-mail. 
- O controle de frequência será realizado pelo acesso às vídeo-aulas e tarefas realizadas. 
 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada pelos 11 (onze) exercícios enviados semanalmente, cujas rubricas serão  
divulgadas junto aos exercícios. Os critérios de aprovação e exame final são os previstos na Resolução 
37/97-CEPE (Capítulo X, Seção I- Normas Gerais de Avaliação). 

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO 
  

Semana Atividades assíncronas 
1 
 

(01, 04/02/21) 

Ambientação ao AVA; conceitos principais de tafonomia; histórico; subdivisões: 
bioestratinomia e fossildiagênese. 

2 
 

(08, 11/02/21) 

Bioestratinomia: análise tafonômica básica (morte seletiva e não-seletiva, necrólise; 
desarticulação e transporte); aspectos de desarticulação e transporte em 
invertebrados. 

3 
 

(22,25/02/21) 

Aspectos de transporte em vertebrados e vegetais; outros processos 
bioestratinômicos: fragmentação, pisoteio, abrasão, bioerosão, dissolução, corrosão. 

4 
 

(01, 04/03/21) 

Bioestratinomia: análise tafonômica básica (soterramento); desarticulação e 
transporte de microfósseis; diagênese e sua influência no processo de fossilização nos 
diferentes grupos. 

5 
 

(08, 11/03/21) 

Aquisição, descrição e interpretação de dados em tafonomia: feições 
sedimentológicas, estratigráficas e paleoecológicas; tafonomia e estratigrafia de 
sequências; tafofácies e tafocenoses. 

6 
 

(15, 18/03/21) 

Mistura temporal (time-averaging) e retroalimentação tafonômica; concentrações 
fossilíferas (fossil-lagerstätten). 

7 
 

(22, 25/03/21) 

Tafonomia experimental. Modelos tafonômicos. 

8 
 

(29/03/21) 

Exame Final. 
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Professora da Disciplina: Cristina Silveira Vega 
 
Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 
 


