
 
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Departamento de Botânica 
 

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: Teorias Ecológicas e Comunicação com a Sociedade Código: BBO99 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 
00 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)  
Aprofundamento dos fundamentos teóricos em Ecologia; avanços nas teorias ecológicas; novas teorias ecológicas; 
tradução do conhecimento acadêmico em materiais de ampla divulgação. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Introdução às principais teorias ecológicas; 
Aprofundamento das teorias propostas nos séculos XIX, XX e XXI; 
Teorias ecológicas modernas; 
Geração de material de divulgação das novas teorias ecológicas para ensino básico e magistério superior.  

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de aplicar e transmitir conhecimento sobre novas teorias ecológicas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Apresentar conhecimento profundo em novas teorias ecológicas e conseguir transmitir esse conhecimento para ensino 

básico e magistério superior. 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será conduzida através de atividades síncronas de 1 h de duração, e através de trabalho orientado no 
qual o aluno gerará material de divulgação de forma escrita e em mídias de áudio e vídeo para transmitir 
conhecimento para professores de ensino básico e de magistério superior. 
As atividades síncronas consistirão em reunião entre professor e alunos e serão realizadas por videoconferência em 
plataformas virtuais. Poderão ser utilizadas as plataformas TEAMS/UFPR, UFPR Virtual. Nas atividades síncronas 
serão apresentados os conteúdos teóricos, enquanto as assíncronas consistirão em atividades práticas de 
preparação de material de divulgação de forma escrita e em mídias de áudio e vídeo para transmitir conhecimento 
para professores de ensino básico e de magistério superior. 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas  
As informações sobre a disciplina ficarão também disponíveis na página da disciplina 
(https://sites.google.com/view/tecs-ufpr/pagina-inicial), onde também serão postados os estudos dirigidos para as 
atividades assíncronas. 
Serão abertas 20 vagas de forma que a relação numérica entre docente e discentes possa permitir condições de 
comunicação efetiva. 
Período: 15 de julho a 25 de setembro de 2020. 
Horário: Segundas & Quartas: 9:00-10:00h. 
Cronograma das aulas: 

DATA DIA Tópicos Tipo de atividade 
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13/jul S Reunião só com pós graduandos    
15/jul Q Introdução e formação das equipes atividade síncrona 
20/jul S Tema relevante em Ecologia & Conservação 1 atividade síncrona 
22/jul Q Tema relevante em Ecologia & Conservação 2 atividade síncrona 
27/jul S Tema relevante em Ecologia & Conservação 3 atividade síncrona 
29/jul Q Tema relevante em Ecologia & Conservação 4 atividade síncrona 
03/ago S Tema relevante em Ecologia & Conservação 5 atividade síncrona 
05/ago Q Tema relevante em Ecologia & Conservação 6 atividade síncrona 
10/ago S 

Reunião das equipes com os responsáveis 
atividade síncrona com 
tutor de cada equipe 

17/ago S Produção de material pelas equipes atividade remota 
24/ago S Produção de material pelas equipes atividade remota 
31/ago S Produção de material pelas equipes atividade remota 
09/set Q Produção de material pelas equipes atividade remota 
14/set S Produção de material pelas equipes atividade remota 
21/set S 

Entrega e apresentação do material didático e 
de divulgação 

atividade síncrona 
(pode ser extendido 
mais de uma hora 
dependendo da 
necessidade) 

23/set Q 

Entrega e apresentação do material didático e 
de divulgação 

atividade síncrona 
(pode ser extendido 
mais de uma hora 
dependendo da 
necessidade) 

25/set S EXAME FINAL   
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada por resenhas das aulas teóricas (50% da nota), e pela qualidade do material gerado e da 
divulgação dos conhecimentos (50% da nota). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

GOTELLI, N. 2009. Ecologia. Londrina: Ed. Planta. 
BEGON, M., TOWNSEND, C.R. & HARPER, J.L. 2006. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. Porto 
Alegre: Artmed, 4 ed. 
RICKLEFS, R. E. 2004. A economia da natureza. Guanabara, 3 ed. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

KREBS, C.J. 1989. Ecological methodology. Harper & Row, New York. 
MARGALEF, R. 1989. Ecologia. Barcelona: Ed Omega 
ODUM, E. 2001. Fundamentos de Ecologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
PINTO-COELHO, R.M. 2000. Fundamentos em Ecologia. Artmed. Porto alegre. 252p 
PRIMACK, Richard B. & E. RODRIGUES, 2002. Biologia da Conservação. Londrina, E. Rodrigues, 328p 



 
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Departamento de Botânica 
 

 

Professor da Disciplina: 
Profª Drª Isabela Galarda Varassin 
Assinatura:  
 
 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________  

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


