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nE SA?#TACATARINA

SEMESTRE

i.êDENTgF$CÃ P,O DÃ DISCIPLINA:

GOD$GO

NOME DA D!$C8PLINA

EE$73$Q

FUNDAMENTOS DE
ECOLOGIA

TURWÂ$TEORêCÂ$

Turma: Gq 6$3

2Gl@-2

NeDEHORA$-AULA
SEMANAIS
TEQRgCÂ$
PRATêCÃ$
64

HORÁRIO
TURMA$PRATiGÃ$

TOTALDEHORÃS-AULA
SEMESTRAIS
72

MODALgDÂDE

Horária: 2.1G:'i0-2
4.'90:]6-2

Êi.PRQFE$$OR{E$} MIN!$TRANTEe$}
Graus Trazer Plch (claus.Dich(âlufsc.br)

ÊIÊ.PRE-REQUi$iTOe$}
CQDIGQ
NOME DA DiSCiPLiNA
Não se aplica
ÍV. CURSOe$} PARA O{S} QUALei$} Â DISCIPLINA E OFERECêDÂ
Graduacão em Engenharia de Energia
V.JU$TÊFÊCAT8VÃ
O estudo dos princípios básicos que norteiam a interação dos organismos vivos entre si e com o mundo natural é
de grande relevância para a formação pessoal, académica e profissionaldos egressos em Engenharia de Energia:
bem como Dará a orotllocão da qualidade do ambiente de vida

Vg.EMENTA
Ecologia de Ecossistemas Níveis estruturais na biosfera. Fundamentos de evolução Matéria. energia e interações
slnérgicas. Fluxo de energia. Estados de equilíbrioe não equilíbrioem sistemas ambientais. Teorias em Ecologia
de Ecossistemas com base em atributosde diversidade. princípiosde conectância e momentos de estabilidade
Organização de unidades ecológicas.

VII.OBJETIVOS
C>bietivoGera!

Estudar os princípios básicos dos saberes em Ecologia, com vista a contribuirpara o processo de formação
pessoal. académica e profissionaldos egressos do curso de graduação em Engenharia de Energia. bem corno
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 trafica e fluxo de energia, bem como clclagem de nutrientes

Promover a reflexão sobre tema

desenvolvimentoeconómico e ecologia global
Salientar a importância do estudo da Ecologia na formação do egresso em Engenharia de Energia

V!!Ê.ÇONTEUDOPRQGRA@ATãGa
Gomêeüdo Teóricü=

Módulo q :
- Introdução ao estudo de ecologial
Níveis de organização: organismo. população. comunidade e ecossistemas
Fundamentos de evolução e conceito de espêciel
- Princípios básicos:
- Estrutu ra {róflca:

diversidade

e riqueza

- i:luxo de energia ilo meio ambiente:

Ciclos biogeoquírillcos:

Módulo 2:

]'ermodlnãmlca ainblental

Ecologiade ecossistemas

- Biodiversidade x extinção

- Alternativas conseívacionistas
- Desenvolvimento sustentável(Ecologia económica. política e social)
- Selar energético e meio ambiente

iX. METQDOLQGiÃ DE EN$$NO/ DE$ENVOLVêMENTODQ PROGRAMA
O processo de ensino/aprendizagem dar-se-á através da seguinte metodologia
Aulas expositivos e dialogadas
Atividades dirigidasl
Avaliações individuais

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

Observação: a professora estará disponível para atendimentona sala 7 Bloco C-l segundo andar, no seguinte
llorãrlo: segunda-feira das 16:00 as l ê3:00horas

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
.

A verificação do rer)diEnentoescolar 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).

.

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações (MF) do semestre entre 3.0 e 5,5 terá
direitoa uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as ativldades 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).

VF = (bIF -} REC)/'2
.

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

Av8êÊaç8es 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 10 (dez)
As avaliações poderão conter questões objetivas. objetivas mistas e dissertativas
«

*

ÃvaãÉaçãa d© recuperação
A avaliação de recuperação (REC) abrangerá todo o conteúdoda disciplinae será realizadana últimasemana do
semestre letivo,conforme calendário e cronograma a seguir

Pedida d© Nova Avaliação Art. 74 da R©$. 8c ] 7/CUn/97
©

O aluno, que por motivode força maior e plenamentejustificado. deixar de realizar atividaciesavaliatlvas
previstas no plano de ensino. deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação cotnprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser fot pll pqç?llq Secretaria Integrada de Departamentos (SID

X!.CRONOGRAMA PREVISTO
AULA .

la

2a
3-

4a

5'
7'

DATA

l
i

30/07/18a04/08/18

]3/08/18 a ]8/08/18
20/08/18a 25/C)8/18
27/08/18a 01/C)9/18
03/09/18a 08/09/18
l0/09/18 a 15/09/18

17/C)9/18a 22/09/18
24/09/18a 29/09/18

]2'

1)8/10/18a 13/]0/18
15/10/18a 20/]0/18

10a
]3a
14a
]5 '

1617'
19'

Apresentação do plano de ensino. Introduçãoao estudo de ecologia

Níveis de organização: organismo: população, co!-nulidadee
ecossistema

06/08/18al1/08/18 Níveis de organização:organismo,população.comunidadee

9'

8a

ASSUNTO

0]/10/18 a 06/10/18

22/10/18a 27/]0/]8

29/10/18a 03/11/18
05/1]/1 8 a ] 0/] 1/18
12/1]/18 a 17/11/18
19/11/18a 24/11/18
26/11/18a 01/12/]8
03/12/18a 05/12/18

i ecossi stema

Fundamentos de evolução e cone;eitode e$oécie
Princípicls básicos: dlveÊsldade e íiqtleza
Estrutura {r6fica

Estruttila tróflca. Fluxo de energia no meio ainblente
Fluxo de energia no indo ambiente
Ciclos bioaeoauímicos
Cicios bioaeocuímicos
termodinâmica ambiel3tal
ÀvaÊlação módulo '8
E3iodiversidade x extinção

Alternativas conservacionistas

Desenvolvimento stlstentável (Ecologia económica. oalítlca e sclclal

Selar energético e meio ambiente
Setor energético e rr)eio ambiente Avaliação módulo 2
$emêmárÊas

Seminários
Nova avaÊêaçã - Prova d©recuperação

Divulgação dosresultados

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018-2
DATA
WlotÊvo
07/09í18 (sex)

08/09/18(sab
12/10/18(sex)
]3/10/18 (sab)
02/11/18(sex)
C)3/]1/18 (sab)
15/11/18(qui)
16/] 1/18 (sex)
17/] ]/1 8 <sab)

Independência

do E3rasii

Dla nãoletlvo
Nossa Senhora Aparecida
Dla não ietlvo

Finados
Dia não letlvo
Proc amação da Repúbl ca .... .

Dla nãoletivo
Dla nãoietivo

....

XÊ8ê.B$BLÊQGRAF8A BA$ÊCÂ

1. MILLER. G. Tyler. Ciência ambiental. São Paulo: Thomson Learning.c2007. 501,l62lp

2. CUNNiNGHAM.Wllliam:CUNNINGHAM.Mary Ann. Principias of environmenta!scie11ce:inquiry &
applications. 6th ed. New York: McGraw Hall,c2011. 389 p
3. REIS. Lineu Belico dose FADIGAS, Eliane A. Amarall CARVALHO. Cláudio Ellas. Energia, recursos naturais
e a prática do desenvolvimento sustentável. 2. ed. rev. E atual. Baruerl: Manole. 2012 x. 447 p (Coleção
ambiental). ISE3N9788520432204.
..
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4. RICKLEFS, RobertE. A economiada natureza: um livro-textoem ecologia básica. 3. ed. Rio de Janeiro
Guanabara Koogan. c1996

5. BARRENETXEA, Carmen Orozco et al. Contaminaciónambiental: una visión desde la química. Madrid:
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