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Ficha 2 (variável) 

 
 

 

Disciplina: Ecologia Básica Código: BIO011 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 
60 

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 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Conceitos básicos em ecologia. Fatores ambientais: condições e recursos. Organismos e suas histórias 
de vida. Estrutura e dinâmica de populações. Interações ecológicas: predação, competição, mutualismo, 
parasitismo. Estrutura e dinâmica de comunidades. Ecologia de paisagens.  Ecologia de Ecossistemas. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Módulo 1: 
Condições ambientais e recursos; respostas dos organismos às variações físicas do ambiente  
Variações no ambiente físico: clima e biomas.  
Organismos: história de vida, cenário evolutivo e reprodução.  
Ecologia de populações: estrutura e distribuição,  
Ecologia de populações: crescimento e regulação. 
 
Módulo 2: 
Predação e competição 
Mutualismo e parasitismo 
Estrutura e dinâmica de comunidades 
Ecologia de paisagens 
Ecologia de ecossistemas 

 
OBJETIVO GERAL 

 

O aluno deverá demonstrar domínio sobre conceitos gerais em ecologia nos diferentes níveis hierárquicos 
da organização ecológica.  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Capacitar o aluno a reconhecer e descrever processos ecológicos na natureza, identificando fatores 
geradores atuais e históricos de padrões observados. Avaliar de modo crítico diferentes abordagens 
ecológicas em trabalhos publicados em revistas científicas da área. Realizar levantamento bibliográfico e 
buscar fontes complementares do assunto introduzido na disciplina de modo autônomo. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será conduzida através de: 
1. aulas síncronas (15 horas) expositivo-dialogadas, nas quais serão apresentados os conteúdos teóricos, 
através de reuniões no Google Meet ou Microsoft Teams.  
2. aulas assíncronas (45 horas) compostas de material didático para estudo autônomo (slides, roteiros de 
estudo teórico, estudos dirigidos e questionários) disponibilizadas no Google Classroom. 
 
O e-mail da disciplina (ecobasica.bioufpr@gmail.com) será o canal oficial de comunicação, através do 
qual os links das aulas síncronas serão disponibilizados e uma equipe de trabalho no Google Classroom 
será criada com todos os alunos da turma, através dos e-mails cadastrados.  
 
Para acompanhar as aulas síncronas os estudantes devem ter acesso a um computador ou celular em 
que possam acessar o link da aula, em data e horário definidos, através do Google Meet ou Microsft 
Teams.  
 
Para a condução das aulas assíncronas os estudantes deverão acessar o Google Classroom, de acordo 
com a sua conveniência, e explorar o material de cada unidade didática. O material é composto de slides 
com a síntese dos assuntos tratados na aula síncrona; roteiro para estudo nos livros indicados; atividade 
complementar; e questionário.  
 
Instruções sobre a disciplina, cronograma e material adicional podem ser acessados na página da curso 
(https://sites.google.com/site/ecologiabasicabio011/) 
 
Canais alternativos de contato como Twiter ou grupos de Whatsapp podem ser criados para auxiliar na 
comunicação. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A frequência às aulas será mensurada através do envio das atividades complementares e dos questionários 

individuais na sala virtual do Google Classroom de cada unidade didática. Não será atribuída frequência às 

aulas síncronas. Caso o estudante esteja impossibilitado de assistir, poderá consultar os slides 

disponibilizados quando for conveniente. 

A avaliação será feita através da correção e atribuição de nota aos questionários de cada unidade didática. 

A média semestral será computada pela média dos questionários do Módulo 1 e do Módulo 2. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Begon, M., Towsend, C.R. & Harper, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4ª ed. Artmed, 

Porto Alegre. 

Ricklefs, R. E. 2010. A economia da natureza, 6 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 

Towsend, C.R., Begon, M. & Harper, J.L. 2006. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Artmed, Porto Alegre.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ACIESP - Academia de Ciências do Estado de São Paulo. 1998. Glossário de 

Ecologia.  ACIESP/CNPq/FAPESP. 

Cain, M. L., Bowman, W. D. & Hacker, S. D. 2019. Ecologia. 3ª ed.  Artmed, Porto Alegre. 

Gotelli, N. J. 2007. Ecologia. 3ª ed. Planta, Londrina. 420 p. 

Gurevitch, J., Scheiner, S.M. & Fox, G.A. 2009. Ecologia Vegetal. 2ª ed. Artmed, Porto Alegre. 

Odum, E. P. & Barret, G. W. 2007. Fundamentos de ecologia. Thomson Learning, São Paulo. 612 p. 

mailto:ecobasica.bioufpr@gmail.com
https://sites.google.com/site/ecologiabasicabio011/
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Professor da Disciplina:  

Viviane da Silva Pereira  
Márcio Pie 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Coordenação de Ciências Biológicas 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 


