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EMENTA
Conceitos  e  de  comunidades,  aberta  e  fechada,  e  histórico.  Heterogeneidade
ambiental,  diversidade  de  habitats  e  mosaicos  sucessionais.  Estrutura  de
comunidades:  riqueza,  organização  ecológica,  relações   tróficas,  controles
populacionais, diversidade. Dinâmica e sucessão. Métodos de amostragem e analises
de  comunidades.  Métodos  de  restauração  e  recuperação  de  áreas  degradadas:
desafios e experiências. Comunidades terrestres, costeiras e marinhas.
OBJETIVO GERAL 
A disciplina utilizará o método de aprendizagem baseada em problemas. Um ou mais
problemas atuais, que envolvem o conhecimento e aplicação de conceitos da ecologia
de comunidades serão apresentados aos discentes. Os mesmos irão se organizar em
grupos para a resolução dos mesmos, tarefa que vai exigir coordenação de atividades,
avaliação do conhecimento atual e o necessário para resolver o problema, aquisição
de  informações,  organização  das  informações  e  proposta  de  resolução  que  será
apresentada.  As  fontes  de  informação  serão  livros  e  literatura  científica,  além de
atividades de consultoria sobre temas específicos, ministrados pelos professores.
A resolução dos problemas levará os estudantes à leitura dos assuntos constantes na
ementa, além de questionarem seu papel no próprio aprendizado, desenvolvendo a
capacidade de usar o conhecimento científico para resolver um problema real e na
organização  de  grupos  de  trabalho  além  de  entenderem  como  processo  de
aprendizagem se constrói em grupo.
A cada dia, o grupo deverá postar um resumo das atividades realizadas durante o dia,
avaliando o progresso na construção da resolução do problema que tanto as leituras
quanto  as  consultorias  trouxeram.  Este  material  deverá  ser  encaminhado  aos
professores, os quais apresentaram tutorais sobre conteúdos específicos a partir da
demanda dos estudantes ou da necessidade de aprofundamento sobre determinado
tópico.  Os discentes também apresentarão seminários  ao final  da disciplina,  sendo
estes  assistidos  e  discutidos  pelos  demais  grupos  em sala  de  aula  voltados  para
ecologias de comunidades marinhas e costeiras.
CONTEÚDO PROGRAMATICO 
I UNIDADE

 Apresentação da disciplina e dos problemas;
 Resolução dos problemas;
 Consultoria: métodos de estudo da diversidade;
 Resolução dos problemas;
 Consultoria: Dinâmica da comunidade;
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 Resolução dos problemas;
 Consultoria: Análise multivariada para estudos de comunidades;
 Resolução dos problemas;
 Consultoria: Redes tróficas e estruturação da comunidade;
 Resolução dos problemas;

II UNIDADE
 Consultoria: Restauração
 Resolução dos problemas;
 Consultoria: Conservação e legislação;
 Resolução dos problemas;
 Consultoria: Padrões de comunidades em ambientes tropicais;
 Resolução de problemas;
 Consultoria:  Estudos  de  caso  com  técnicas  de  recuperação  de  ambientes

degradados;
 Apresentação de relatórios da resolução dos problemas e projeto de restauração.

III UNIDADE
 Diferenças ecológicas entre ambientes terrestres e aquáticos;
 Padrões de diversidade nos oceanos;
 Biogeografia dos oceanos e mares;
 Comunidades estuarinas e manguezais;
 Comunidades de costões rochosos;
 Comunidades de recifes;
 Comunidades de mares abertos e oceanos profundos;
 Ameaças às comunidades marinhas e costeiras;
 Estudos de caso sobre ecologia de comunidades marinhas e costeiras;
 Seminários individuais

PROCEDIMENTO
Aprendizagem por problema, discussão de textos em salas de aula, exercícios práticos,
aulas expositivas e seminários.
AVALIAÇÃO
Discussão participada; resolução dos problemas e qualidade dos seminários.

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
UNIDADE PERÍODO Nº DE AULAS

I 1ª semana 20
II 2ª semana 20
III 3ª semana 20
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Bibliografia complementar
Artigos dos últimos cinco anos da Science e Nature;
Manual de Recuperação de Matas Ciliares para Produtores Rurais.
RECURSOS MULTIMÍDIA
Datashow
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