COORDENADORIA DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM
BIOSSISTEMAS
PLANO DE ENSINO
Unidade Curricular: Pedologia (Natureza: Obrigatória)

Período: 4º Currículo: 2017

Docente: André Thomazini

Unidade Acadêmica:
DECIAG

Pré-requisito: Introdução à ciência do solo; Co-requisito: não se aplica
C.H.Total:
72 ha

C.H. Prática: C. H. Teórica: Grau:
-36ha
36 ha
Bacharelado

Ano: 2021

Semestre: 2
Emergencial

EMENTA
Introdução e importância da pedologia. Intemperismo. Formação dos minerais da fração
argila. Composição mineralógica dos solos. Origem das cargas elétricas (CTC e CTA). Fases
do solo. Fatores de formação dos solos. Processos pedogenéticos. Morfologia dos solos.
Atributos e horizontes diagnósticos. Relação solo x paisagem. Levantamento e mapeamento
de solos. Sistema Brasileiro de Classificação dos solos. Sistemas internacionais de
classificação dos solos
OBJETIVOS
Discutir os fatores de formação dos solos e as inter-relações com a formação dos minerais
de argila. Conhecer a composição química dos solos; discutir as relações entre os
constituintes dos solos (minerais e orgânicos) e as cargas elétricas. Apresentar as
características morfológicas e atributos diagnósticos dos solos. Capacitar o aluno a
reconhecer no campo as diferentes ordens de solos, interpretando suas vantagens e
limitações aos usos agrícola e ambiental.
CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
O conteúdo será distribuído em 14 semanas com atividades assíncronas (14 horas-aula)
e síncronas (58 horas-aula), totalizando 72 horas-aula no Período 2021/2 (13/09/2021 a
17/12/2021).

Semana

1

Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas
- Aula inicial, apresentação do plano de ensino, marcação de prova e trabalhos (Síncrono - 1
ha)
- Importância da pedologia, conceitos básicos, histórico e prospecções futuras (Aula Síncrona 3 ha)
- Vídeo-aula portal didático (Assíncrono 1ha)

- Intemperismo (Aula síncrona - 4 ha)
2

- Leitura de artigo no Portal Didático (Assíncrona - equivalência 1 ha)

- Formação minerais da fração argila (Aula síncrona - 4 ha)
3

- Vídeo-aula portal didático (Assíncrono 1 ha)
- Composição mineralógica dos solos (Aula síncrona - 4 ha)

4

- Atividade no Portal Didático (Assíncrona - equivalência 1 ha)

- Fases do solo (Aula síncrona - 4 ha)
5

- Trabalho 1 via portal didático (Assíncrona - equivalência 2 ha)

- Origem das cargas elétricas (CTC e CTA) (Aula síncrona - 4 ha)
- Atividade no Portal Didático (Assíncrona - equivalência 1 ha)
6

- Aula de questionamentos e dúvidas (Aula síncrona - 1 ha)

- Prova 1 (Aula síncrona - 4 ha)
7
- Fatores de formação do solo (Aula síncrona - 4 ha)
8

- Vídeo-aula portal didático (Assíncrono 1 ha)
- Processos pedogenéticos de formação do solo (Aula síncrona - 4 ha)

9

- Vídeo-aula portal didático (Assíncrono 1 ha)
- Morfologia dos solos (Aula síncrona - 4 ha)

10

- Atividade no Portal Didático (Assíncrona - equivalência 1 ha)

- Atributos e horizontes diagnósticos (Aula síncrona - 4 ha)
11

- Vídeo-aula portal didático (Assíncrono 1 ha)
- Sistema Brasileiro e Internacionais de classificação do solo (Aula síncrona - 4 ha)

12

- Vídeo-aula portal didático (Assíncrono 2 ha)
- Levantamento e mapeamento de solos (Aula síncrona - 2 ha)
- Relação solo/paisagem (Aula síncrona - 2 ha)

13

- Trabalho 2 via portal didático (Assíncrona - equivalência 1 ha)
- Aula de questionamentos e dúvidas (Aula síncrona - 1 ha)
- Prova 2 (Aula síncrona - 4 ha)

14

Avaliação substitutiva a ser marcada com os discentes interessados na 14º semana.
*ha = hora-aula

METODOLOGIA DE
ENSINO
A disciplina será ministrada através de aulas gravadas e atividades avaliativas
disponibilizadas no Portal Didático (www.campusvirtual.com.br), com encontros síncronos
semanais para tirar dúvidas utilizando o aplicativo Meet. Serão disponibilizados vídeos,
exercícios e artigos para complementar o entendimento dos assuntos abordados durante
o semestre.
CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Conforme Resolução N° 017, de 07 de julho de 2021/CONEP/UFSJ “Art 11. O registro
da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas
de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente
que não entregar 75% (setenta e cinco por cento) daquelas atividades será reprovado
por infrequência. § 1º Será estabelecido, pelo responsável da UC, o prazo máximo para
a entrega de cada atividade, considerando questões que podem resultar no atraso do
processo de entrega e limitações impostas pelas condições sanitárias decorrentes da
Pandemia provocada pela COVID-19. § 2º As supracitadas atividades podem ser
consideradas como avaliações. § 3º Para fins do registro de frequência, não deve ser
considerado qualquer percentual mínimo de completude ou correção das atividades,
considerando somente a entrega destas. Art 12. Os procedimentos avaliativos devem
estar em conformidade com os limites e possibilidades de acesso às TDIC pelos
discentes e docentes e as resoluções vigentes na UFSJ.”
• Dessa forma, o controle de frequência do discente na disciplina se dará por meio da
participação nos questionários/exercícios/trabalhos propostos e não pela presença
durante os encontros síncronos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
• Serão aplicados 04 (quatro) avaliações durante as 14 semanas da disciplina
disponibilizadas no Portal Didático para ser respondida individualmente e enviada de
volta para o e-mail do professor. Serão aplicadas duas provas com valor individual de
4 pontos cada e 2 trabalhos com valor de 1 ponto cada.
•

Serão disponibilizados semanalmente links com artigos e documentos técnicos acerca
do assunto abordado na aula da semana para leitura complementar.

• O trabalho consistirá na leitura e interpretação de um artigo científico com questões e
críticas sobre o trabalho desenvolvido.
• Será ofertada uma avaliação substitutiva, compreendendo todo conteúdo do período
emergencial e substituirá a avaliação com menor desempenho. Estará apto a realizar
a avaliação substitutiva, o aluno que não estiver reprovado por faltas (infrequência) e

tiver nota final maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 6,0 (seis).
• O professor irá disponibilizar uma aula de 1h (síncrona) para tirar dúvidas na semana
anterior a atividade avaliativa.
• A nota final será calculada pelo somatório das notas das 4 avaliações. Será aprovado
o discente que conseguir desempenho igual ou superior a 6 (seis).
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