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EMENTA

Definições e fundamentos em restauração de ambientes degradados. Ecologia da paisagem.
Técnicas de restauração. Importância das interações planta-animal nos processos de restauração.
Monitoramento de ecossistemas restaurados.
OBJETIVOS

Fornecer os alunos as bases da restauração ecológica de ecossistemas. Elucidar as principais
técnicas de restauração ambiental.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação da disciplina. Definições de termos usuais e metas em restauração ecológica.
2. Evolução dos conceitos utilizados em recuperação de áreas degradadas.
3. Bases ecológicas para a promoção de restauração de ecossistemas.
4. Ecologia da paisagem aplicada à restauração.
5. Metodologias utilizadas em restauração ecológica de ecossistemas.
6. Importância da interação animal-planta no processo de restauração.
7. Técnicas silviculturais e de monitoramento.
METODOLOGIA
- Mídias e recursos tecnológicos envolvidos:
1) Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ. No Portal Didático
(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) serão disponibilizadas os links das aulas assíncronas gravadas a princípio na
plataforma Active Presenter, os links das aulas síncronas, artigos, exercícios, cronograma e comunicações em geral.
Os alunos devem manter endereço de e-mail atualizados no Portal Didático.
2) Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet ou qualquer outra plataforma de streaming, a combinar com os
alunos, em caso de problemas de transmissão ou necessidade de melhor acesso ao material audiovisual utilizado. As
aulas síncronas serão oferecidas no horário previsto para a disciplina, por meio de transmissões ao vivo pré-agendadas,
onde os alunos poderão interagir com o professor. Os alunos receberão o link para acesso às transmissões ao vivo no
e-mail que constar no Portal Didático.
3) Plataformas de vídeos: Youtube e ActivePresenter
• Os alunos serão atendidos por meio de horário pré-agendado com o professor.
• Os alunos deverão observar o disposto na Resolução conforme Res. 04/2021/CONEP.
- Previsão de atividades síncronas e assíncronas:

Um total de 30 aulas (50%) serão ministradas de forma síncrona e 30 aulas (50%) serão ministradas de forma
assíncrona. Os links das aulas síncronas serão também disponibilizados para os discentes no Portal Didático para que
possam ter acesso de forma assíncrona posteriormente.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O total de 10,0 pontos será assim distribuído:
2 avaliações (3,5 pts cada, totalizando 7 pontos) a serem disponibilizados no Portal Didático;
1 estudo dirigido (3 pontos) a ser disponibilizado no Portal Didático.
Após a divulgação das notas da última avaliação regular proposta nesse plano de ensino, o estudante poderá realizar
uma avaliação substitutiva, que versará sobre o conteúdo total da UC. A avaliação substitutiva terá valor total de 3,5
pontos e poderá substituir a menor nota das avaliações, caso seja superior a nota original (Res.12/CONEP/2018 –
Art.19).
A frequência será registrada a partir da submissão das avaliações e estudo dirigido no Portal Didático nas datas
previstas.
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