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V.JUSTIFICATIVA
o éliiÜO estudo dos princípios básicos que norteiam a interação
de grande relevância para a formação pessoal, acadêmica e profissional dos egressos em Engenharia de Energiabem como para a promoção da Qualidade do ambiente de vida

Vi.EMENTA

Ecologia de Ecossistemas. Níveis estruturais no universo e na biosfera. Fundamentos de evolução. Matéria, energia
e interações sinérgicas. Termodinâmica no contexto ecológico. Estados de equilíbrio e não-equilíbrio em sistemas
ambientaísl Faixa normal de operação. Teorias em Ecologia de Ecossistemas com base em atributos de diversidade
princípios de conectância e momentos de estabilidade. Organização de unidades ecológicas. Ecossistemas como
sistemas aerenciados e teleolóalcos.

VII.OBJETIVÓÉ

Objetivo Geral

Estudar os princípios básicos dos saberes em Ecologia, com vista a contribuir para o processo de formação
pessoal. acadêmica e profissional dos egressos do curso de graduação em Engenharia de Energia. bem como para
a promoção da qualidade do ambiente de vida

Obietivos Específicos

Estudar os princípios fundamentais acerca dos conceitos e definições em Ecologia, ecologia de ecossistemas,
estrutura trófica e fluxo de energia. bem como ciclaaem de nutrientes
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Promover a reflexão sobre temas relevantes da Ecologia. notadamente biodiversidade. extinção e conservação

desenvolvimento eânnl)m co etucologa cloogla na formação do egresso em Engenharia de Energia.

Ó

Conteúdo Teórico:

Módulo l :
- Introdução ao estudo de ecologial
- Níveis de organização: organismo, população, comunidade e ecossistema
- Fundamentos de evolução e conceito de espécies
- Princípios básicos: diversidade e rlquezal
- Estrutura tróflca;
- Fluxo de energia no meio ambientes

Ciclos biogeoquímicosl

Módulo 2:
Termodinâmica ambiental

- Ecologia de ecossistemas
- Biodiversidade x extinção
- Alternativas conservaclonistas
- Desenvolvimento sustentável (Ecologia económica
- Setor energético e meio ambiente

política e social)

ar-se-á através da seguinte metodologia
Aulas expositivas e dialogadas
Atividades dirigidas
Avaliações individuais

postado no Moodle ou enviado via e-mail.Todo material didático de apoio será

Observação: a professora estará disponível para atendimento na sala 7 Bloco C-l segundo andar, no seguinte
horário: segunda-feira das 16:00 as 1 8:00 horas

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer no mínimo a 75% das mesmas

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6.0(seis).(Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

e O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações (MF) do semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'. A nota
final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e
a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

[ = (i] + [:] )/2

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

. Avaliações escritas
Serão realizadas 2 avaliações (PI , e P2) com o mesmo peso igual a 4,0 (quatro) e nota máxima igual a lO (dez).. e
um seminário referente a 'um trabalho científico relacionado a área de ecologia e energia com peso igual a 2 (dois)
e nota máxima igual a lO (dez).
As avaliações poderão conter questões objetlvas, objetivas mistas e dissertativas.

. Avaliação de recuperação
A avaliação de recuperação'(REC) abrangerá todo o conteúdo da disciplina e será realizada na última semana do
semestre letivo, conforme calendário e cronograma a seguir.



e Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97
O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas previstas
no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence.
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018-1
DATA Motivo

30/03/18 (sex) Sexta-feira Santa
31/03/18 (sab) Dia nãoletivo
03/04n 8 (ter) Aniversário da Cidade
21/04/18 (sab) Tiradentes
30/04/18 (seg) Dia nãoletivo
01/05/18 (ter) Dia do Trabalhador
04/05/18 (sex) Dia da Padroeira da Cidade de Araranguá
31/05/18 (qui) corpus Chrlstl
01/06/18 (sex) Dia nãoletivo

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. TOWNSEND, Colin RI BEGON. Michaell HARPER, John L. Fundamentos em ecologia. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed . 2010 . 576P
2. ODUM. Eugene Pleasantsl BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2007
xvi.612P
3. DAJOZ, Roger. Princípios de ecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed. 2005. 519p

XI.CRONOGRAMA PREVISTO
AULA

(semana) DATA ASSUNTO

ja 26/02/18 a 03/03/18
Apresentação do plano de ensino. Introdução ao estudo de ecologia
Níveis de organização: organismo, população, comunidade e
ecossistema

2 a 05/03/18 a l0/03/18 Níveis de organização: organismo, população, comunidade e
ecossistema

a 05/03/18 a l0/03/18 Fundamentos de evolução e conceito dé êébéêê
4 a 12/03/18 a 17/03/18 Princípios básicos: diversidade e riaueiã.
5 a 19/03/18 a 24/03/18 Estrutura trófica
6a 26/03/18 a 30/03/18 Estrutura trófica. Fluxo de energia ilõ hêiõ ããbiêiitê
7 a 02/04/18 a 07/04/18 Fluxo de energia no meio ambiente
8 a 09/04/18 a 14/04/18 Ciclos biogeoquímicos
9 a 16/04/18 a 21/04/18 Ciclos biogeoquímicos.

10 a 23/04/18 a 28/04/18 Avaliação módulo 2(Prova). Termodiilâúiêã ãúbiãiiiãl
1 1 a 30/04/18 a 05/05/18 Biodiversidade x extinção
12 a 07/05/18 a 12/05/18 Alternativas conservacionistas
13 a 14/05/18 a 19/05/18 Alternativas conservacion istas.
14 a 21/05/18 a 26/05/18 Alternativas conservacionistas.
15 a 28/05/18 a 02/06/18 Desenvolvimento sustentável (Ecologia económica. óoi itiiiá é éóêiãi}
16 a 04/06/18 a 09/06/18 Setor energético e meio ambiente 1 5/1 1 : Feriado
17 a 11/06/18 a 16/06/18 Avaliação módulo 3 (prova).
18a 18/06/18 a 23/06/18 Nova avaliação - Prova de recuperação



4. RICKLEFS, Robert
Guanabara Koogan. c1996
5: BARRENETXEA, Carmen Orozco et a
Paraninfo. c2011

E. A economia da natureza: um livro-texto em ecologia básica. 3. ed. Rio de Janeiro

Madrid
682 p.ISBN 9788497321785

Contaminación ambiental una visión desde la química
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