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Objetivos Específicos  
 
Adquirir conhecimentos básicos dos aspectos biológicos (morfológicos, reprodutivos, 
citológicos, fisiológicos) relevantes à identificação e classificação das espécies mais 
representativas dos grupos estudados. Discutir os principais tópicos em sistemática de 
algas, fungos, briófitas e plantas vasculares sem semente (pteridófitas sensu lato), 
encarados sob o ponto de vista evolutivo e da origem dos grupos tratados na 
disciplina. 
Coletar em campo e preservar adequadamente material biológico para 
armazenamento em herbário. 
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Diversidade dos seres vivos e classificação dos grandes grupos estudados na Botânica. 
Aspectos da biologia, morfologia, ecologia, sistemática e evolução de algas (Reinos 
Monera e Protista), fungos (Reino Fungi), briófitas e pteridófitas (Reino Plantae). 
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Conteúdo Programático 

- evolução da fotossíntese 
-Introdução. Evolução, Diversidade e classificação dos grandes grupos estudados na Botânica: 
Os ambientes aquático e terrestre. A conquista do ambiente terrestre.  
-Reino Fungi: aspectos biológicos, morfológicos, ecológicos e evolutivos. Importância dos 
fungos.  
Principais características e ciclos de vida dos Filos Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota 
e  
Basidiomycota. Leveduras, Micorrizas e Liquens.  
-Reinos Monera e Protista: aspectos biológicos, morfológicos, ecológicos e evolutivos. 
Importância das  
Algas. Principais características e ciclos de vida dos Filos Cyanophyta, Dinophyta, 
Euglenophyta,  
Cryptophyta, Haptophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta e 
Chlorophyta.  
-Reino Plantae: aspectos biológicos, morfológicos e evolutivos de briófitas, licófitas e 
samambaias.  
-Briófitas: principais características e ciclos de vida dos Filos Marchantiophyta, Anthocerophyta 
e  Bryophyta.  
-Licófitas e Samambaias: evolução das plantas vasculares. Principais características e ciclos de 
vida dos Filos Lycopodiophyta e Monilophyta. 
- Duas saídas de campo para coleta, herborização e identificação de de organismos de 
ambiente marinho e de encosta e terrestre de mata atlântica 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
Aula Expositiva-dialogada rico em  recursos visuais (figuras e vídeos curtos).  
 
Práticas de laboratório, com auxílio de estereomicroscopio e microscópio serão estudas 
morfologicamente diversos representantes dos diversos grupos biológicos estudados. 
 
Práticas de coleta em Campo, aulas a serem confirmadas, serão realizadas em ambiente marinho e de 
costão e em  área de Floresta Atlântica. Serão apresentadas as técnicas adequadas de coleta, 
preservação e herborização dos materiais biológicos pertinentes a cada tipo de ambiente e organismo. 
 
Seminários, 8 textos com conteúdo relevante a disciplina, em diversos formatos: divulgação científica, 
jornalístico e de científicos serão discutidos em sala ao longo da disciplina 
 
Trabalho prático (Jardim das Samambaias): no final do semestre alunos serão convidados a participar da 
identificação e plantio de espécies de samambaias em área de jardim próximo ao laboratório, estás 
passarão a compor a coleção viva de espécies e utilizada em aula prática. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

Serão exigidos os 75% de PRESENÇA NAS AULAS, tal frequência será medida por 

assinatura da lista de chamada. 

Serão utilizadas 5 mecanismos de avaliação: 1- provas de conhecimento teórico, medidos 

através de avalição escrita; 2- provas de conhecimento prático, através da avaliação rápida 

em laboratório de material apresentados nas aulas práticas; 3- Participação em Semínários, 

será avaliada a capacidade de leitura e interpretação de textos com diversas linguagens 

(científica, de divulgação científica e jornalística) sobre os conteúdos abordados; 4- relatórios 

das aulas práticas; 5- participação na atividade “Jardim das Samambaias 

 

Serão realizadas 3 Provas Téoricas e 3 práticas, ao final de cada bloco de disciplina. 

Avaliações dos blocos 1 e 2 valem 10 pontos cada, provas teórica e prática do bloco 3 valem 

15 pontos cada;Seminários, Relatórios de aula prática (em conjunto) e Atividade "Jardim das 

Samambaias" valem 10 pontos cada.  

 

Sendo assim: 

                                         M =  T1 (10) +  P1(10) +  T2 (10) +  P2(10) + T3 (15) +  P3 (15) + 

Sem (10) + R (10) + JSam (10) ≥ 7,0 ⇒ APROVADO 

                                         MF = M + PF / 2  ≥ 5,0 ⇒ APROVADO     

" 

T = PROVA TEORICA; P = PROVA PRÁTICA; R= SOMATÓRIO DOS RELATÓRIOS; JSam = 
Atividade "Jardim das Samambaias" 
 
Bibliografia básica  

 

RAVEN, P.H., EVERT, R. F.; EICHORN, S.E. Biologia Vegetal. 7a edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara  

Koogan, 2007 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 
Bibliografia complementar: 

1. COSTA, D.P., ALMEIDA, J. S. S., SANTOS, N.D., GRADSTEIN, S.R., CHURCHILL, 

S.P. 2010. Manual de Briologia. Interciência. 222p.  

2. GLIME, J. 2006/2009. Bryophyte Ecology. /www.bryoecol.mtu.edu/ 

3. PAULA, E.J. et al. CHOW, F. (organizador) Introdução à Biologia das Criptógamas. 

São Paulo: Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 2007. 184p.  

4. SANT´ANNA, Célia Leite et al. Atlas de cianobactérias e microalgas de águas 

continentais brasileiras. Instituto de Botânica, São Paulo, 2012. 175p. Disponível online em : 

http://botanica.sp.gov.br/files/2013/09/virtuais_3atlas.pdf 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 

 Informes Gerais, Introdução geral,  

 introdução à Sistemática Vegetal e Regras de Nomenclatura 

 Fungos 1 - Introdução do Grupo 

 Fungos 2 -  Evolução, Morfologia e  diversidade dos Filos Chytridiomycota e 
Zygomycota 

 Fungos 3 - Evolução, Morfologia e  diversidade dos Filos Ascomycota e Basidiomycota 

 PRÁTICA - FUNGOS 

 Prova Teórica 1 (2 horas) 

 Prova Prática 1 (30 minutos por grupro - grupos de 10 estudantes) 

 Introdução "Algas": diversidade, importância econômica e ecológica - SEMINÁRIO1,  2 

 Teoria endossimbiótica e Evolução dos plastídios.  

 FERIADO DIA DO TRABALHO 

 Dinófitas, Euglenófitas, Criptófitas e Haptófitas: morfologia, ciclos de vida e ecologia.  

 Bacilariófitas, Crisófitas e Clorófitas: morfologia, ciclos de vida e ecologia. 

 PRÁTICA - MICROALGAS 

 Clorofitas, Feófitas e Rodófitas: morfologia, ciclos de vida e ecologia. SEMINÁRIO 3 

 Saída de Campo - Praia dos cações** 

 Clorofitas, Feófitas e Rodófitas: morfologia, ciclos de vida e ecologia. SEMINÁRIO 4 

 PRÁTICA - MACROALGAS 

 Prova Teórica 2 

 Prova Prática 2 (30 minutos por grupro - grupos de 10 estudantes) 

 Evolução das plantas terrestres - SEMINÁRIO 5 

 estudo dirigido 

 Sistemática e filogenia de Briófitas 

 PRÁTICA - Briófitas 

 Ecologia de Briófitas - SEMINÁRIO 6 

 PRÁTICA - Briófitas 

 Sistemática e filogenia de Licófitas e Monilófitas 

 PRÁTICA - licófitas e monilófitas 

 Evolução e Ecologia de plantas vasculares sem sementes - SEMINÁRIO 7 

 PRÁTICA - licófitas e monilófitas 

 Prova  Teórica 3 

 Prova Prática 3 (30 minutos por grupro - grupos de 10 estudantes) 

 SEMINÁRIO 8 

 JARDIM DAS SAMAMBAIAS 

 entrega das menções e revisão de provas e notas 

 Prova Final 

 

 


