
PROGRAMA DE DISCIPLINA
CÓDIGO: CIB657

DISCIPLINA: Ferramentas em Ecologia da Conservação IV: Dendrologia aplicada a estudos
ecológicos

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 30 PRÁTICA: 30 TOTAL: 60

CRÉDITO: TEÓRICA: 2 PRÁTICA: 1 TOTAL: 3

PROFESSOR (A): Daniel Piotto

EMENTA: Compreender a organi�ação nomenclatural das principais espacies ar�óreas a partir de
suas caracter�sticas morUológicas� estruturais e evolutivas� �em como sua aplicação
teórica e pr�tica para o entendimento dos padr�es e processos ecológicos

OBJETIVOS: �econRecer as principais Uam�lias das espacies ar�óreas de Ulorestas tropicais

METODOLOGIA: �ulas teóricas e pr�ticas

AVALIAÇÃO: �valiação processual: presença e participação em sala de aula e nas pr�ticas
desenvolvidas em campo ou em la�oratórioW
�valiação teóricoLpr�tica para aUerição de aprendi�agem so�re o conteWdo tra�alRado
em sala� em atividades de campo e em la�oratórioW
�presentação de atividade teóricoLpr�tica: ConUecção de �er��rio pessoal �espacime
com identiUicação ao n�vel de Uam�lia contendo etiIueta descritiva� e cRave de
identiUicação dos espacimesW
Composição da �ota�madia:
�valiação pr�tica 1 �peso 2�� av pr�tica 2 �peso 3�� tra�alRo pr�tico �peso ���
autoavaliação �Peso 1��10
�adia Uinal: �av1 � 2���av2 � 3���tra�Wpr�tico � ����autoLav � 1�

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO:

1W Compreender a import�ncia da identiUicação correta das espacies para as diversas
aplicaç�es�
2W �elacionar as caracter�sticas morUológicas� estruturais e evolutivas � identiUicação das
Uam�lias�
3W IdentiUicar espacies ar�óreas de Uloresta tropical atravas das Uerramentas dispon�veis�
�W �econRecer as espacies ar�óreas da �ata �tl�ntica� seus traços Uuncionais e seus
mWltiplos usos�
5W �econRecer as principais Uam�lias ar�óreas de �ngiospermas e �imnospermasW
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