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EMENTA 

Algas do Reino Vegetal. Conceitos de evolução vegetal e evidências do processo de ocupação do ambiente terrestre. 

Princípios de reprodução vegetal. Plantas terrestres vasculares e não vasculares. História do conhecimento da flora do 

Brasil.  Princípios de botânica econômica. Princípios de ecologia vegetal. Biomas brasileiros. 

OBJETIVOS 

Conhecer a diversidade vegetal, as relações evolutivas entre os diferentes tipos de plantas atuais, as interações delas 

com a biosfera e sua utilização nas atividades humanas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Como as plantas surgiram? 

• Algas do reino vegetal 

• Musgos, hepáticas e antóceros 

• Introdução às traqueófitas 

• Licófitas 

• Monilófitas 

• Gimnospermas 

• Angiospermas 

• Botânica econômica 

• Conceitos fundamentais em fitogeografia 

• Domínios e biomas brasileiros 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Encontros remotos síncronos (28 horas/aula) transmitidos através de Google Meet e realizados somente nos horários 

previstos para a disciplina (os links para participação serão disponibilizados no Portal Didático). Aulas remotas 

assíncronas (44 horas/aula) disponibilizadas no Youtube através de links no Portal Didático da UFSJ. O conteúdo 

assíncrono será disponibilizado às quartas-feiras, às 21 h. A aula síncrona de cada semana (às quartas-feiras, às 21 h) 

discutirá os tópicos disponibilizados na semana anterior. Proposição de leitura de livros e artigos científicos. Resolução 

de problemas. Caso desejem, os alunos poderão ser atendidos também por e-mail ou reuniões remotas individuais ou 

em grupo através de Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Quatro provas com questões dissertativas e/ou de múltipla escolha (cada prova equivalendo a 25% da nota total). Cada 

prova ficará disponível no Portal Didático por 24 h, e os alunos terão até 100 minutos para concluir a prova uma vez 

que a iniciem. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas nas 

aulas. Cada atividade deve ser concluída e enviada via Portal Didático no prazo de uma semana. Ao final da disciplina, 

os alunos poderão fazer uma avaliação para substituir a sua menor nota. Essa avaliação substitutiva incluirá questões 

sobre todo o conteúdo ministrado ao longo da disciplina. 
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