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1.1DENTIHCAêÃ
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NADE HORAS-AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS

EES7361
(EQUIVALENTE

Â EES7321}

FUNDAMENTOS DE
ECOLOGIA 04   72

HORÁRIO
TURMASTEORICAS TURMASPRÀTiCAS l MODALIDADE

Turma: a3653
Horário: 2.14:20-2

4't4:20-2   Presencial

ii. PROFESSOR(ES) MINfSTRANTE{S)
Claus Troger Pich (claus.oichí®ufsc.br}

111. PRÊ-REQUISITO(S}
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

  Não se aplica

IV. CURSO{S) PARA O(S) QUALflS} A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Enerala

V.JUSTIFICATIVA '

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 profissional dos egressos em Engenharia de Energia,
bem como para a promoção da qualidade do ambiente de vida.

VI.EMENTA
Ecologia de Ecossistemas. Níveis estruturais na biosfera. Fundamentos de evolução. Matéria, energia e interações
sinérgicas. Fluxo de energia. Estados de equilíbrio e não equilíbrio em sistemas ambientais. Teorias em Ecologia
de Ecossistemas com base em atributos de diversidade, princípios de conectância e momentos de estabilidade.
Organização de unidades ecológicas.

VII.OBJETIVOS
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.

Objetivos Específicos.
Estudar os princípios fundamentais dos níveis de organização, estrutura trófica, fluxo de energia, ciclagem de
nutrientes, biodiversidade, extinção e conservação.
Discutir sobre a correlação entre o setor económico energético e o meio ambiente.
Promover a reflexão sobre a temática do desenvolvimento económico e ecologia global.
!qjiçlllgr q importância do estudo da Ecologia na formação do egresso em Engenharia de Energia.



Viil.CONTEUDOPKÕêRAWÁTICO
l . Introdução ao estudo da Ecologia
2. Ciclos Biogeoquímicos

organismo, população, comunidade, ecossistema e paisagem3. A organização na biologia
energia e ciclagem de nutrientes4. Estrutura trófica, fluxo de

5. Biodiversidade, extinção e conservação
6. Setor energético e meio ambiente
7. Desenvolvimento ecgpÊ!!!jçg.g..gçglgglg..glgyg!

Aulas expositivas e dialogadas
Atividades dirigidas
Avaliações Individuaisl

Todo material didático dg apoio será testado no Moodle ou enviado via e-mail

XI.CRONOGRAMAPREVISTO
AULA DATA

semana
11/03/19 a 16/11/19l a

ASSUNTO

o de calouros do campus AraranAtlvidades refe rentes a rege
Níveis de organização: organismo, população, comunidade
ecossistema
Fundamentos de evolução e conceito de espécie
Princípios básicos: diversidade e riqueza

18/03/19 a 23/03/19

25/õ3/19 a 30/03/]9
01/04/]9 a 06/04/19

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quaisA veriTicaçao ao renalmenlo escolar corripíeeíiuuiel iiuquuiiçia B apivvuita---ç--'v --vo ba'uiva, vu vu-
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
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'. A notadireito a uma rlova avaliação no Tlrlal ao semestre IKcuJ, exçeLU as óuvluóuub çuiiõlaiil llv all.r v.= 4. . '' }1v"'
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).

NF = (.MF -b REC)/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' 1 7/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), eSerão realizadas 2 avaliações(PI, e P2) com o mesmo peso igual a 4,u (quatro) e nota máxima igual a iu jaez;, 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 objetivas, objetivas mistas e dissertativas.

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

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97

. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliatlvasu aluno, que por motivo ae Torça inalar e pleíiarrteliLU Jubultçóuu, uuixal uç it;aiiz.ai auvluauGD a-a"a"vaa
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 comprobatória.Sustentabilidade (EES), dentro do prazo de 3 (três) dias uteis, apresentanao aocumentaçao compro
O pedido de Nova Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID).

e A Nova Avaliação deverá englobar o conteúdo da avaliação não realizada e ocorrerá na data prevista,
conforme cronograma a seguir.
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5a 08/04/19 a 13/04/19  
6; 15/04/19 a 20/04/19  
7; 22/04/19 a 27/04/19 Fluxo de nnnrnin nn maia nmhiQn+Q
8a 29/04/19 a 04/05/1q  
9' 06/05/19 a 11/05/19  
jOa 13/05/19 a 18/05/19 Avalia ãómÁrliil.. :.. ...L' - -
l l ; 20/05/19 a 25/05/19  
j2a 27/05/19 a 01/06/19  
13 a 03/06/19 a 08/06/19 f)pç:pnvnlvimnn+n e.. .-i:.-:-- -- -"' - -.
14; l0/06/19 a 15/06/1q  
15 a 17/06/19 a 22/06/19 S;ntnr onnrnótinr. cà m ..:.a..l- n f -
j6a 24/06/19 a 29/06/19  
j7a 01/07/19 a 06/07/1q  
j8a 08/07/19 a 13/07/19  

xli. Fã
DATA Motivo

03/04/19 (qua) Aniversário de Araranauá
19/04/19 (sex   
20/04/19 ísab    
21/04/1 9 ídom)  
01/05/19 (qua)  
04/05/19 (sab)  
20/06/19 quÍ)  
21/06/19 (sex)  
22/06/19 (sab    
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