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• Link para o pdf das aulas

• Link para o vídeo das aulas no YouTube

• Material didático complementar

• Divulgação de informações sobre a disciplina

• Mensagens para o corpo discente



Estrutura das aulas

Início das aulas: 19:15 h

19:15 – 20:15 h: Aula teórica

20:15 – 20:30 h: Intervalo

20:30 – 22:20 h: Atividade prática

22:20 – 22:30 h: Discussão da atividade
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Avaliação

• Provinhas (PESO 1,0): nota individual. Provas de múltipla escolha baseadas no
conteúdo das aulas teóricas. As três piores notas das provinhas serão excluídas
para a obtenção da média final de cada aluno.

• Exercícios (PESO 5,0): nota grupal. Atividades práticas realizadas em sala de aula e
baseadas no conteúdo das aulas práticas. As três piores notas dos exercícios serão
excluídas para a obtenção da média final de cada aluno.

• Questões para casa (PESO 4,0): nota individual. Questões discursivas baseadas no
conteúdo das aulas teórica e prática e que podem ser respondidas em casa com
consulta a qualquer material. As três piores notas das questões para casa serão
excluídas para a obtenção da média final de cada aluno.

Média = Somatória (Nota x PESO)

10



Avaliação

• Prova de recuperação: para os alunos com freqüência mínima que obtiveram
média final inferior a 5,0. Será aprovado o aluno que obtiver nota superior a 5,0
na prova de recuperação, que inclui toda a matéria da disciplina.



Avaliação

• Serão entregues ao final de cada aula (via e-mail) e deverão
ser devolvidas respondidas no mesmo arquivo

• Encaminhe sua resposta para o monitor no seguinte e-mail:
solanobrenes.de@gmail.com

• O prazo final para a entrega das respostas será sempre a
segunda-feira seguinte à aula (até 23:59 h)

• O plano é que as questões já sejam devolvidas corrigidas na
aula seguinte

QUESTÕES PARA CASA



Código de conduta

Atitudes desonestas sujeitas à punição:

1. Assinar para colegas que não estão presentes

2. Colocar o nome de um colega como autor de um exercício do
qual ele não participou

3. Copiar respostas de colegas nas questões para casa

4. Forjar atestados que justifiquem ausências



Presença



Código de conduta

Atitudes fortemente estimuladas:

1. Participação ao longo das aulas, seja sob a forma de perguntas
ou comentários (não leve dúvidas para casa!)

2. Senso crítico em relação ao conteúdo das aulas (o professor
não é o dono da razão!)

3. Raciocínio nas respostas dos exercícios e das provas (você não
será cobrado a decorar nada!)



Roteiro da aula

1. O que é ecologia?

2.  Histórico

3. Níveis de organziação

4. Por que estudar ecologia?



Introdução

Alexander von Humboldt

Foi pioneiro em muitas idéias no 
campo da geologia, climatologia 

e ecologia



Introdução

Alexander von Humboldt

Charles Darwin

Lançou bases conceituais 
cruciais para o 

desenvolvimento do 
pensamento evolutivo



Introdução

O que é ecologia?
• Oikos = casa; logos = estudo

• Ecologia é o corpo de conhecimento relacionado à economia da
natureza  a investigação do conjunto de relações de um
organismo tanto com seu ambiente orgânico quanto inorgânico,
incluindo acima de tudo, suas interações amistosas e não
amistosas com outros organismos com os quais ele tem contato
direto ou indireto.

Ernst Haeckel, 1866



Introdução

Henry Cowles & Frederic Clements

1910-1920: Sucessão ecológica

Vladimir I. Vernadsky

1926: Ciclos biogeoquímicos

Charles S. Elton

1927: Teias tróficas

Renascimento no século XX



Introdução

Renascimento no século XX

Sir Arthur Tansley

1935: Ecossistemas

G. Evelyn Hutchinson

1957: Nicho ecológico

Karl von Frisch, Konrad Lorenz & Niko Tinbergen

1930-1950: Ecologia comportamental



Introdução

• Após a Segunda Guerra Mundial, a preocupação com as
atividades humanas e suas conseqüências para o meio ambiente
aumentaram o interesse dos cientistas pela ecologia e
expandiram as áreas de atuação dos ecólogos

1962 1970-1980 1980-1990



Introdução

• Desde 1970 a ONU vem usando conhecimento
ecológico para apoiar medidas conservacionistas em
todo o planeta

• Em 1992, a ONU organizou a Eco-92, sediada no Rio
de Janeiro

IPCC: Prêmio Nobel 
da Paz (2007)
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Renascimento
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Humboldt
1800-1840

Darwin
1859

Haeckel
1866

Primavera Silenciosa
1962

Eco-92
1992

Prêmio Nobel IPCC
2007



Níveis de organização

ORGANISMO: 

Sobrevivência e reprodução

POPULAÇÃO:

Dinâmica de populações

COMUNIDADE:

Interações entre populações

ECOSSISTEMA:

Fluxo de energia e 
ciclagem de nutrientes

BIOSFERA:

Processos globais
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Perguntas pertinentes

Por que eu devo 
aprender 
ecologia?

Como o conteúdo 
desta disciplina 
pode me ajudar 

profissionalmente?



Perguntas pertinentes

A ecologia provê a fundamentação científica para:

• Monitorar o meio ambiente e avaliar mudanças causadas
pelo homem

• Determinar quais são as melhores políticas para manejar o
ambiente, especialmente os recursos naturais

• Prevenir e solucionar problemas ambientais, tanto em
escala local quanto nas escalas regionais e globais

• Gerar informações confiáveis que possam ser usadas por
outros cientistas, economistas e políticos na tomada de
decisões



Sugestões de leitura


