
Departamento: Arqueologia 

Disciplina: ARQ30077 Ecologia da Amazônia 

Docente: Almeida Casseb 

Turma: 2016-1 Carga Horária: 60 h 

Ementa: Estudar e interpretar as características do sistema ecológico, dando base aos alunos para 
racionalizar suas características biológicas. 

Objetivo Geral: Instrumentalizar o aluno afim de que ele possa compreender e realizar análises que 
foquem as características ecológicas. 

Conteúdo programático/programa da disciplina: 
 

1 Aula Teórica Organização geral da biosfera. 

2 Aula Teórica A população, peça elementar dos sistemas ecológicos. 

3 Aula Teórica A população, peça elementar dos sistemas ecológicos. 

4 Aula Teórica 
As interações entre espécies. 

5 Aula Prática 
As interações entre espécies. 

6 Avaliação 
Estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

7 Aula Teórica 
Estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

8 Aula Teórica 
O homem na biosfera 

9 Aula Teórica 
O homem na biosfera 

10 Aula Teórica 
O homem na biosfera 

11 Aula Prática 
O homem na biosfera 

12 Aula Teórica 
O homem na biosfera 

13 Aula Teórica 
A ecologia interpelada 

14 Aula Teórica 
A ecologia interpelada 

15 Avaliação 
A ecologia interpelada 

16 Aula Teórica 
 

                          



Procedimento de ensino: As aulas serão expositivas‐dialogadas e para a sua realização serão 
empregados principalmente recursos didáticos diversos, como, por exemplo, multimídias e exercícios 
teóricos. 

Sistemática de Avaliação: O aproveitamento escolar será avaliado através de: 1) acompanhamento 
contínuo do desempenho do aluno através dos resultados obtidos em diferentes tipos de avaliações 
parciais (seminários, relatórios de aulas práticas e provas teóricas e práticas) e, se necessário, exame 
final; 2) Através de acompanhamento qualitativo do desempenho do aluno, especialmente no que 
consiste à assiduidade ao curso. 

Os resultados das avaliações serão expressos por notas, obedecendo à escala de 0,0 (zero) a 10,0 
(dez). Será considerado APROVADO o aluno que: 1) obtiver no mínimo a nota final 7,0 (sete) como 
resultado da média das avaliações parciais; 2) não atendendo ao inciso I e obtiver média aritmética 
igual ou superior a 6,0 (seis), resultado da média aritmética das avaliações parciais e da nota do 
exame final. 

Os alunos que obtiverem média compreendida entre 4,0 e 6,9 deverão fazer exame final, que 
constará de prova, abrangendo, preferencialmente, o conjunto do conteúdo programático da 
disciplina, devendo ser realizado após o encerramento do período letivo observado o calendário 
acadêmico. O aluno que não obtiver no mínimo média 4,0 (quatro) nas avaliações parciais não poderá 
se submeter ao exame final. Os alunos que não comparecerem ao exame final poderão requerer ao 
Colegiado de Curso, dentro de 24h, a oportunidade de realização do citado exame, comprovando 
através de documento o motivo da ausência. Será considerado reprovado o aluno que: obtiver 
frequência inferior a 75% da carga horária; obtiver média aritmética inferior a 4,0 (quatro) nas 
avaliações parciais; obtiver média aritmética inferior a 6,0 (seis), resultante da média aritmética das 
avaliações parciais e da nota do exame final. 

Serão realizados três conjuntos de atividades avaliativas: o primeiro será constituído por prova 
escrita e por relatórios de aulas prática; o segundo será relativo a apresentação de seminários e por 
relatórios;. 
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