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EMENTA
Caracterização estrutural da célula vegetal. Histologia das plantas vasculares com sementes (gimnospermas e
angiospermas): meristemas, parênquimas, tecidos de sustentação, tecidos de revestimento, tecidos de condução e
estruturas secretoras. Estruturação dos órgãos vegetais: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Estrutura do gametófito
feminino; tipologia do saco embrionário. Microsporângio, microsporogênese e gametófito masculino. Embriogênese.
Organização e disposição dos tecidos na planta.
OBJETIVOS
Proporcionar aos alunos conhecimentos básicos de anatomia vegetal visando a compreensão da estrutura e o
funcionamento do organismo vegetal.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Célula vegetal
Epiderme
Parênquima, colênquima, esclerênquima
Xilema
Floema
Estruturas secretoras
Cambio e periderme
Anatomia caulinar
Anatomia radicular
Anatomia foliar
Anatomia floral
Anatomia de frutos e sementes

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 (26 horas/aula) serão disponibilizadas no Youtube através de links no Portal Didático da UFSJ. O conteúdo
assíncrono será disponibilizado às quartas-feiras, às 19 h. A aula síncrona de cada semana (às quartas-feiras, às 19 h)
discutirá os tópicos disponibilizados na semana anterior. Análise de vídeos, fotografias e esquemas de células e tecidos
vegetais, de maneira assíncrona. 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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