
Ficha 2 – Física F – CF344

Disciplina: Física F Código: CF344

Natureza: 
( X ) Obrigatória 
(  ) Optativa

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: 

Não tem

Co-requisito: 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( X )   60hs*ERE2

CH Total: 60

CH semanal: 10 Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00
Orientada (OR): 
00

Prática Específica 
(PE): 00

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP):
Extensão
(EXT): 00

Prática como 
Componente Curricular
(PCC): 00

Ensino 
Emergencial 
Remoto (ERE): 
60

EMENTA
Eletricidade. Magnetismo. Noções de eletromagnetismo. Noções de radioatividade.

PROGRAMA

Eletrostática: carga elétrica.  Lei de Coulomb.  Campo magnético.  Lei de Gauss. Potencial eletrostático. Capacitância

de um condutor. Energia em um campo elétrico. Corrente   alternada: densidade   de   corrente.   Resistência/Lei   de

Ohm.   Força eletromotriz. Efeito Joule. Circuitos e Leis de Kirchhoff. Corrente alternada.  Magnetismo: lei de Ampère.

Forças sobre partículas carregadas e corrente.   Dipolos sobre partículas de Faraday e Indução eletromagnética.

Energia  num  campo  magnético.  Materiais  magnéticos.  Noções  de  geomagnetismo.  Ondas  eletromagnéticas:

equações de Maxwell. Ondas E.M. planas. Espectro E.M. Noções de radioatividade: núcleo atômico.  Partículas alfa e

beta.   Radiação  gama.  Decaimento.  Vida  média  e  meia-vida.  Radioisótopos.  Detectores  de  radiação  ionizante.

Noções de datação nuclear.

OBJETIVO GERAL

Aprendizagem dos conceitos básicos de eletromagnetismo e radioatividade.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aprender e reforçar a abordagem de questões relativas ao seu futuro campo de atuação profissional, através dos

conteúdos da física, em particular de eletromagnetismo e radioatividade.
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida da seguinte forma:

(i) vídeo-aulas assíncronas (06 hs-semana, total 36 hs-aula) para exposição do conteúdo;

(ii) estudos dirigidos (2 hs-semana, total 12 hs-aula) para os estudantes complementarem a formação;

(iii) aulas síncronas (2 hs-semana, total 12 hs-aula) para resolução de problemas e tirar dúvidas. Esta atividade será

operacionalizada através da plataforma Microsoft Teams, fazendo uso de mesa digitalizadora e quadro branco virtual.

As  vídeo-aulas,  a  indicação  dos  estudos  dirigidos  e  as  avaliações  serão  depositados  na  minha  página  web

(http://fisica.ufpr.br/graff) hospedada no site do departamento de física da UFPR. As aulas síncronas também serão

gravadas e estarão à disposição dos alunos que não puderem assistir no horário previsto. Os estudantes também

poderão tirar dúvidas com o professor através de e-mail (graff@fisica.ufpr.br).

O cronograma de atividades síncronas e avaliações segue abaixo:

Início das aulas A disciplina iniciará na semana do dia 18/01/2021

Aulas síncronas
Toda quarta-feira 13:30 – 15:30 hs, conforme horário da disciplina presencial.
Datas:  20/01/2021,  27/01/2021,  03/02/2021,  10/02/2021,  24/02/2021,
03/03/2021.

Avaliações

As avaliações, que se darão de forma continuada, serão postadas durante o
período  da  tarde  das  quartas-feiras.  Quando  as  avaliações  forem postadas,
haverá a indicação clara de quando estas deverão ser enviadas ao professor.
As avaliações deverão ser devolvidas 24 hs após a sua postagem no site.  A
tolerância  para  o  envio  das  avaliações  será  de  30  minutos.  Avaliações
enviadas após esse tempo serão desconsideradas.

Exame Final
O exame final será realizado no dia 10/03/2021. Ele será postado no meu site
durante o dia e deverá ser entregue 24 hs depois.

*A disciplina transcorrerá durante o período de 06 semanas de aulas, sendo a sétima semana reservada para
a aplicação do Exame Final, conforme estabelece a Resolução 65/2020-CEPE. A cada semana um mínimo de
06 hs-aula de vídeo-aulas serão postadas, além da indicação de estudo dirigido e da avaliação semanal.

FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O  processo  de  avaliação  será  realizado  de  forma  continuada.  Isto  é,  a  cada  semana  alguns  exercícios

selecionados deverão ser resolvidos pelo/pela discente de maneira assíncrona e deverão ser enviados resolvidos

para o e-mail do professor dentro de 24 hs. O total de avaliações será de seis (06), ou seja, uma avaliação para cada

semana de aula. A nota final será a média aritmética das avaliações. Discentes com média igual ou superior a 40, ou

inferior a 70 poderão realizar exame final, de forma assíncrona, como previsto no cronograma.

OBS: A resolução dos problemas propostos deverá ser enviada EXCLUSIVAMENTE no formato PDF. Os estudantes

poderão resolver os problemas de forma manuscrita, escanear e transformar em arquivo PDF.  Não serão aceitos

arquivos em qualquer outro formato. As notas das avaliações serão postadas em meu site semanalmente.

A frequência será contabilizada através das avaliações enviadas ao e-mail do professor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Anexo Fichas 2 Disciplinas ofertadas (3033320)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 2

mailto:graff@fisica.ufpr.br


1) Notas de aula do professor.

2) Open Textbook Library. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/university-physics-volume-2

3) OpenStax. https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1) Fundamentos de Física. Halliday, Resnick e Walker, Vol. 3, LTC editora (7a ed.).

2) Física para Cientistas e Engenheiros. Paul A. Tipler, Vol. 2.

3) Princípios de Física. Raumond A. Serway, Vol. 3.

4) Curso de Física Básica. Herch Moysés Nussenzveig, Vol. 3.

Professor da Disciplina:
Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 

Assinatura: __________________________________________

Anexo Fichas 2 Disciplinas ofertadas (3033320)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 3



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Exatas 
Departamento de Química 

 

Ficha 2 

Período Especial II 

 

 

Disciplina: Físico-Química Geral Código: CQ028 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 45 

CH semanal:   

6,4 h 

Padrão 
(PD): 45 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Vagas oferecidas 40 em uma única turma  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Gases. Termodinâmica. Equilíbrio químico. Cinética. Soluções. Coloides. Eletroquímica. 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

MÓDULO 1: SOLUÇÕES: Classificação. Coloides. Solubilidade. Unidades de concentração (% em 

massa, concentração g/L, em quantidade de matéria, fração de quantidade de matéria, molalidade). 

Diluição e mistura de soluções. Análise volumétrica. 

MÓDULO 2: GASES: Características do estado gasoso. Lei de Boyle. Lei de Gay-Lussac Lei de Charles. 

Equação de estado dos gases perfeitos. Mistura de gases. Lei de Dalton. 

MÓDULO 3: TERMODINÂMICA QUÍMICA: 1ª Lei da termodinâmica. Entalpia e capacidade calorífica. 

Termoquímica: calores de reação. Lei de Hess. Estados-padrão. Energia de ligação. Entropia. 2ª Lei da 

termodinâmica. Variação de entropia. Conceitos de Energia de Gibbs. 

MÓDULO 4: EQUILÍBRIO QUÍMICO: Equilíbrio químico homogêneo. Lei do equilíbrio químico. Cálculos de 

equilíbrio. Ionização da água - pH e pOH. 

MÓDULO 5: CINÉTICA: Velocidades de reação. Leis de velocidade. Complexo ativado. Efeito da 

temperatura sobre a velocidade das reações 

MÓDULO 6: ELETROQUÍMICA: Células galvânicas. Potenciais padrão de eletrodo. Energia de Gibbs e 

potencial das células galvânicas. Eletrólise. 

 

OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá ser capaz de aplicar os conceitos referentes ao estudo de soluções, do comportamento de 
gases, de termodinâmica, equilíbrio, cinética e eletroquímica. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Analisar as soluções relativamente às unidades de concentração, diluição, mistura e análise volumétrica 
- Analisar o estado gasoso relativamente as suas características, leis que regem seu comportamento.  
- Analisar a termodinâmica química relativamente as leis da termodinâmica, calores de reação, lei de Hess, 
entropia e energia de Gibbs. 
- Analisar o equilíbrio químico relativamente, efetuar cálculos de equilíbrio e de pH e pOH. 
- Analisar a cinética relativamente a lei de velocidades, teoria das colisões e fatores que alteram a 
velocidade das reações. 
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Exatas 
Departamento de Química 

 

- Analisar a eletroquímica relativamente a células galvânicas, potenciais das células, energia de Gibbs e 
eletrólise.. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 12 videoaulas 
(2 para cada módulo) que estarão disponíveis no youtube sob a forma de conteúdo não listado. Haverá 
também uma videoaula de apresentação do curso. Haverá 2 aulas síncronas via plataforma BigBlueButton 
(plataforma c3sl UFPR) com a finalidade de tirar dúvidas dos alunos. Tais aulas não terão a presença 
computada e serão gravadas e posteriormente postadas no youtube. Serão realizadas na quinta-feira, dias 
19 de novembro e 10 de dezembro, das 13h30 às 15h30. Estudos dirigidos e atividades propostas serão 
postadas na UFPR virtual (Moodle) ou na página do docente (https://www.quimica.ufpr.br/paginas/regina-
mello/). A comunicação do docente com os alunos será realizada através de e-mails e das aulas síncronas. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação se dará por: (i)  6 atividades contendo questões objetivas a serem respondidas no google 
formulário, referentes a cada módulo da disciplina, (ii) Uma avaliação referente aos módulos 1 a 3 contendo 
questões objetivas e discursivas e (iii) outra avaliação referente aos módulos 4 a 6 contendo questões 
objetivas e discursivas. A média será calculada atribuindo-se um peso de 50% às atividades referentes às 
questões objetivas, 25% referente à avaliação 1 e 25% referente à avaliação 2.  A frequência das 12 
videoaulas será computada através das atividades postadas no google formulário. A avaliação 1 será 
postada no dia 20 de novembro às 8 horas e deverá ser respondida até às 23:59 horas. A avaliação 2 será 
postada no dia 11 de dezembro às 8 horas e deverá ser respondida até às 23:59  horas. O Exame Final 
será postado no dia 17 de dezembro às 8 horas e deverá ser respondido até às 23:59 horas. 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

1. Atkins, P., Jones, L., Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente, 5ª Ed, 
Trad. Ricardo Bicca de Alencastro, Bookman, Porto Alegre, 2012. ISBN 978-85-407-0054-3. Disponível 
em https://archive.org/details/AtkinsJonesPrincpiosDaQumica 
2.  Brown, T. L.  Lemay Jr., H. E., Bursten B. E., Murphy, C. J.,  Quimica La Ciencia Central, 11ª Ed,  Trad. 
Laura Fernandez Enríquez, Pearson Educación, México, 2009. ISBN 978-607-442-021-0. Disponível em 
https://openlibrary.org/works/OL15130687W/Chemistry 
3. Dickerson, R. E.,  Gray, H. B., Haight, G. P., Chemical principles. Third edition, The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. , Menlo Park, CA, 1979. ISBN 0805323988. Disponível em 
https://resolver.caltech.edu/CaltechBOOK:1979.001 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
1. Kotz, J. C., Treichel, P. M. Townsend, J. R., Treichel, D. A., Química geral e reações químicas, 9. ed. 
Norte-americana, tradução Noveritis do Brasil, Cengage Learning, São Paulo, 2015.    volume 1 ISBN 
978-85-221-1828-1. Disponível em 
https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522118281/cfi/2!/4/4@0.00:61.9, volume 2, ISBN 978-
85-221-1830-4, Disponível em 
https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522118304/cfi/2!/4/4@0.00:61.9 
2. Bettelheim, F. A, Brown, W. H., Campbell, M. K., Farrell, S. O., Introdução à Química Geral, 9ª Ed. 
Norte-americana, Trad. Mauro de Campos Silva, Gianluca Camillo Azzellini,  Cengage Learning, São 
Paulo, 2012. ISBN 978-85-221-2635-4. Disponível em 
https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522126354/cfi/3!/4/4@0.00:62.0 
3. Zumdahl, S. S., DeCoste, D. J. Introdução à química, 8ª Ed. Norte-americana, Tradução Noveritis do 
Brasil,  Cengage Learning, São Paulo, 2015. ISBN 978-85-221-2205-9. Disponível em  
https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522122059/cfi/3!/4/4@0.00:56.6 
4. Chang, R., College, W. Química, 7a ed. , MacGraw-Hill Companies, 2002. Disponível em: 
https://archive.org/details/chang-1/page/n13/mode/2up5. Petrucci, R. H.; Harwood, W. S..;  
5. Herring, F.G.,Química General, 8a ed., Prentice Hall, 2003. Disponível em: 
https://archive.org/details/quimica-general-petrucci1 
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Exatas 
Departamento de Química 

 

CRONOGRAMA 
 

DATA ATIVIDADE C.H. 

03 a 18 de 
novembro 

7 videoaulas referentes a apresentação do curso e aos módulos I, II e III.  4 h 

03 a 18 de 
novembro 

Resolução de 3 listas de exercícios de fixação de conteúdo referentes aos módulos 
I a III 

6 h 

03 a 18 de 
novembro 

Resolução de 3 listas de exercício contendo questões objetivas que serão enviadas 
pelo google formulário referentes aos módulos I a III. Prazo de entrega: até 18 de 

novembro 

6 h 

19 de novembro Aula síncrona das 13h30 às 15h30 para tirar dúvidas referentes aos módulos I a III 2 h 

20 de novembro Postagem da 1ª prova que deverá ser realizada entre 8h e 23h59 desse dia 3 h 

21 de novembro 
a 09 de 

dezembro 

6 videoaulas referentes aos módulos IV, V e VI 3 h 

21 de novembro 
a 09 de 

dezembro 

Resolução de 3 listas de exercícios de fixação de conteúdo referentes aos módulos 
IV a VI 

6 h 

21 de novembro 
a 09 de 

dezembro 

Resolução de 3 listas de exercício contendo questões objetivas que serão enviadas 
pelo google formulário referentes aos módulos IV a VI. Prazo de entrega: até 09 de 
novembro 

7 h 

10 de dezembro Aula síncrona das 13h30 às 15h30 para tirar dúvidas referentes aos módulos IV a 
VI 

2h 

11de dezembro Postagem da 2ª prova que deverá ser realizada entre 8h e 23h59 desse dia 3h 

17 de dezembro Exame Final 3h 
 

 
 

Professor da Disciplina: _Regina Maria Queiroz de Mello_________________________________ 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):  _rmqm@ufpr.br   (41) 98429-1729 

Assinatura:    
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 ERE – GC117 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o desta 
resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial da 
GC117 

Disciplina: Geoprocessamento Código: GC117 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual       ( x ) Modular ERE 
Ciclo: 04 
nº de vagas: 30  

Pré-requisito:  

 GC-074 
Co-requisito:  

Modalidade: 60h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. Nº65/20-

CEPE) 

CH Total: 60   

CH semanal: 

média de 8,6  

Padrão 

(PD): 30   

Laboratório 

(LB): 30  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 

 
A disciplina possui aulas práticas cuja realização pode ser realizada fora da universidade, respeitando o isolamento 
social. A carga horária de laboratório consiste da manipulação de dados geológicos em programas computacionais, e 
pode ser contemplada de forma remota com pequenas adaptações. A bibliografia utilizada pode ser adaptada para 
incorporar livros digitais gratuitos disponíveis no sítio UFPR e outros documentos de acesso livre, tais como livros, 
vídeo-aulas, seminários, disponibilizados por canais que trabalham com geotecnologias. 
 

 
EMENTA   

Geotecnologias aplicadas à Geologia. Introdução ao geoprocessamento. Fontes de dados geológicos. Estruturas e 
arquiteturas de dados em SIG.  Sensoriamento remoto e análise espacial. Relacionamento espacial de objetos. 
Georreferenciamento e ortorretificação. Modelagem de dados em geoprocessamento. Dedução geológica e suporte à 
decisão. Geoprocessamento aplicado à geologia ambiental. Geoprocessamento aplicado à prospecção geológica. 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Módulo 1: Apresentação do conteúdo, geotecnologias aplicadas na geologia, introdução ao geoprocessamento. 
Principais fontes de dados. Introdução ao ArcGIS e QGIS. 
 
Módulo 2: Georreferenciamento de imagens. Sistemas de referência. Simbologias. Sistemas de projeção. Analise 
temporal de imagens. Cores em mapas. Operações com tabelas. Obtenção de coordenadas 
 
Módulo 3:  Análises espaciais (buffer, agregação, merge, mapas Kernel). Modelos digitais de elevação e aplicação em 
geologia. Mapas de declividade, hipsometria. Geoprocessamento aplicado ao meio ambiente e exploração mineral. 

 
OBJETIVO GERAL 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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A disciplina tem como objetivo capacitar o aluno nos conceitos e técnicas de geoprocessamento aplicados à geologia. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Capacitar o aluno para trabalhar em diferentes programas de geoprocessamento, como ArcGis e Qgis. 

• Aplicar seus conhecimentos geológicos em técnicas computacionais, visando estabelecer relações de causa 
e efeito entre a geologia e a espacialização de variáveis ambientais e exploratórias. 

• Elaborar modelos numéricos que representem o relevo, a geologia, a deformação das rochas e a 
espacialização de outras variáveis. 

• Saber elaborar bases multifinalitárias, em diferentes escalas, visando subsidiar o levantamento de campo. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
O aprendizado é obtido mediante a solução de problemas, a partir da análise, interpretação e discussão de dados 
geológicos, geomorfológicos, ambientais e exploratórios. Aulas expositivas são associadas às atividades visando 
consolidar conceitos e esclarecer dúvidas. 

 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial será realizada da seguinte forma: 

 

• Natureza das atividades: 60 horas de atividades assíncronas distribuídas em sete semanas, envolvendo 

resolução de exercícios e consulta de material didático. 

• Comunicação: através de plataformas como Teams, Jitsi, e-mail UFPR, UFPR Virtual, Youtube, Microsoft 

Forms. 

• Material didático: vídeo-aulas e slides elaborados pelo professor, artigos científicos em revistas de acesso 

livre ou com assinatura da UFPR, vídeos de acesso livre e material disponível nos sítios de agências/empresas 

ligadas ao setor de geotecnologias, geologia ambiental e exploratória.  

• Recursos tecnológicos: programas computacionais de acesso livre aos estudantes da UFPR (Office 365), 

Google Earth, ArcGis e Qgis. Cabe destacar que o aluno deve realizar o cadastro na plataforma ESRI, para 

acesso ao Arcgis online.  Os estudantes deverão possuir computador com capacidade de 

processamento para o ArcGIS, QGIS, e internet com pacote de dados para download e upload de arquivos 

• Frequência: controlada pela entrega dos exercícios semanais. 

  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

• Nota 1 - Uma avaliação individual com necessidade de uso dos programas utilizados para responder questões 
discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito a consulta, respondida através do Microsoft Forms. (peso 2) 
Data limite de entrega: 26/02/2021 
 

• Nota 2 - Soma dos sete exercícios realizados ao longo de todo o período da disciplina (peso 1), sendo nota 
máxima obtida com a entrega de todos os exercícios no prazo estipulado. Exercícios entregues fora do prazo 
terão nota parcial. 
 

• Exame final - Avaliação individual com necessidade de uso dos programas utilizados para responder 
questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito a consulta, respondida através do Microsoft Forms. 
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CRONOGRAMA 

  

Sem. Atividades CH Período 

    

1 Módulo 1 – vídeo-aula sobre o programa da disciplina e geotecnologias aplicas 
à geologia. Exercício consiste na elaboração de mapa mental sobre técnicas 
de geoprocessamento aplicadas a geologia ambiental e exploratória; fórum de 
discussão sobre geotecnologias e geoprocessamento; consulta a material de 
apoio. 

4 
25 a 29 de janeiro / 

2021 

2 Módulo 1 – vídeo-aula sobre introdução ao geoprocessamento; principais 
fontes de dados; estruturas e arquiteturas de dados em SIG; introdução ao 
programa ArcGIS online, consulta a material de apoio; exercício consiste na 
elaboração de lista contendo links para banco de dados em SIG aplicados às 
geociências e prática no ArcGIS online.  

8 
01 a 05 de 

fevereiro / 2021 

3 Módulo 1 – vídeo-aula sobre o programa QGIS e suas aplicações em geologia; 
exercício no programa QGIS; consulta a material de apoio; resposta ao 
formulário da avaliação 1. 

8 
08 a 12 de 

fevereiro / 2021 

4 Módulo 2 – vídeo-aula sobre georreferenciamento; escala; sistemas de 
referências; criação de shapefiles; exercício sobre georreferenciamento de 
imagens; consulta a material de apoio. 

12 
15 a 16 de 

fevereiro / 2021 

5 Módulo 2 – vídeo-aula sobre uso de imagens orbitais e fotografias aéreas na 
análise multitemporal de processos geológicos e antrópicos; exercício sobre 
análise multitemporal aplicada para fins ambientais; consulta a material de 
apoio.  

12 
22 a 26 de 

fevereiro / 2021 

6 Módulo 3 – vídeo-aula sobre análises espaciais usando QGIS (buffer, 
agregação, merge, mapas Kernel); modelos digitais de elevação e aplicação 
em geologia; mapas de declividade, hipsometria; exercício sobre 
espacialização de dados e correlações com a geologia / geomorfologia; 
consulta a material de apoio. 

8 
01 a 05 de março / 

2021 

7 Módulo 3 – vídeo-aula sobre aplicação de geoprocessamento em problemas 
geológicos ambientais e exploratórios; exercício sobre geração de mapas 
temáticos multifinalitários; consulta a material de apoio. 

8 
08 a 12 de março / 

2021 

 Carga horária total 60  

 

Exame Final 
 
15 a 19 de março de 2021 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

• Esri Academy:  https://www.esri.com/training/ 

• INPE: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/ 

• Clickgeo: http://www.clickgeo.com.br/blog/ 

• Projeto QGIS: https://qgis.org/pt_BR/site/ 

• GeoSGB – CPRM: http://geosgb.cprm.gov.br/geosgb/sobre_geosgb.html  

• Embrapa: https://www.cnpma.embrapa.br/download/documentos_67.pdf 

• “Explorando o QGIS 3.X”: www.biofix.ufpr.br/download/LIVRO_EXPLORANDO_O_QGIS_Dalla_Corte_et_al_2020.pdf 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

• GEOPROCESSAMENTO & análise ambiental: aplicações. 3.ed Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 363p., 

il., mapas. Inclui referencias e índice. ISBN 9788528610765 (broch.).  

 

• FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160 p., il., 

23cm. Inclui referências. ISBN 9788586238826. 

 

• STAR, Jeffrey L; ESTES, J.E; MCGWIRE, Kenneth C.(Kenneth Christian). Integration of geographic 

information systems and remote sensig. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 225p. (Topics in 

Remote Sensing, 5). Inclui bibliografia. ISBN 0521440327 9(enc.). 

 

 

 
 
Professor da Disciplina: Gustavo Barbosa Athayde 
 

Assinatura:  
 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 – GC118 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução                                                                       (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC143 

Disciplina: Geologia Histórica Código: GC118 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( X ) Modular ERE 
Ciclo: ERE02 
nº de vagas: 30  

Pré-requisito:  

 GC101 e GC114 

Co-

requisito:  

Modalidade: 45h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 45   

CH semanal: 

média de 5 

Padrão 

(PD): 45  

Laboratório 

(LB): 0  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica (PE): 

0 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 
A disciplina é composta por aulas teóricas com e desenvolvimento de atividades que não necessitam de 
laboratórios e campo, sendo passível de adaptação ao ensino remoto emergencial. As atividades podem 
ser realizadas com a interação aluno/professor e aluno/aluno por meio virtual visando atingir o objetivo 
da disciplina. 

 
EMENTA   

Conceitos básicos. Origem do Universo e da Terra. Tempo geológico. Processos geológicos como 
sistemas naturais. Cratons e cinturões móveis. Eventos e características geológicas dos terrenos 
arqueanos e proterozoicos. Evolução de terrenos paleozoicos. Principais eventos globais do Mesozoico 
e Cenozoico. História geológica da vida 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 1: 
Conceitos básicos I (Objetivos da Geologia Histórica, Métodos científicos aplicados, Paleogeografia); 
Fase de ambientação dos estudantes ao UFPRVirtual e suas ferramentas.  
Conceitos Básicos II (Tempo Geológico e Geocronologia) 
 
MÓDULO 2: 
Origem do Universo, do Sistema Solar e da Terra 
Arqueano 
O Proterozoico 
 
MÓDULO 3: 
O Paleozoico 
O Mesozoico 
O Cenozoico 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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O Antropoceno 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Reconhecimento dos principais eventos de evolução do planeta ao longo do tempo geológico, suas 
conexões e como influenciaram a vida no planeta. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Permitir ao aluno a partir da análise crítica de dados geológicos e biológicos, verificar a validade das 
hipóteses associadas a evolução da Terra para compreender os diversos momentos desta evolução ao 
longo do tempo geológico e influência na formação de depósitos minerais. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

RECURSO TECNOLÓGICO: 
Considerando o perfil da turma a ser atendida será utilizada a plataforma UFPRVirtual para a 
disponibilização dos materiais e atividades e contato com os professores. Um grupo no whatsapp será 
criado para interação com mensagens curtas de lembretes e informes. 
 
PREVISÃO DE PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO PARA OS RECURSOS TECNOLÓGICOS: 
Os estudantes matriculados receberão por email as orientações para acesso. Na primeira unidade da 
disciplina ocorrerá atividade de ambientação que incluirá a participação no fórum de apresentação, 
questionário diagnóstico com as perspectivas da disciplina e atualização do perfil do aluno. 
 
MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA: 
A tutoria será exercida pelos Professores da disciplina que será a distância, de forma assíncrona 
respondendo aos questionamentos em mensagens no AVA, mensagens eletrônicas no e-mail/whatsapp. 
Todas as unidades terão ferramentas disponibilizadas (fóruns) para esclarecimento de dúvidas coletivas 
e individuais. Também durantes os encontros síncronos, às sextas-feiras, serão possibilitados os 
questionamentos e esclarecimentos de dúvidas.  
 
ACESSIBILIDADE NECESSÁRIA: Será necessário a utilização computador ou iPad ou celular com acesso a 
internet e disponibilidade a softwares básicos de edição (Word e Excel) e ao TEAMS pela UFPR ou ZOOM 
(será definido em conjunto com os alunos). 
 
A disciplina constará de nove tópicos distribuídos em nove semanas e uma semana para exame final. 
Cada tópico será desenvolvido em uma semana, com 5 horas de atividades por semana, envolvendo: a 
etapa de apropriação de conhecimento com o conteúdo disponibilizado em texto base, vídeos 
documentários ou outros recursos (sítios da internet) ou ainda, com a complementação em 
apresentação no encontro remoto síncrono, a etapa de fixação com a realização de atividades, algumas 
com caráter avaliativo e finalizando com o encontro síncrono (1hora) para discussão das atividades 
avaliativas e, eventualmente, a apresentação de tópicos específicos do conteúdo incluindo a orientação, 
questionamento e esclarecimento de dúvidas.  
 
Esta prevista a gravação de todos os encontros síncronos que ficarão disponíveis na UFPRVirtual ou 
canal do Youtube. Os encontros ocorrerão pelo TEAMS ou ZOOM (será definido com os alunos 
matriculados). 
 
O Controle da frequência se dará pela entrega das atividades 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
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As atividades de avaliação serão diversificadas e adaptadas às características de cada módulo. Assim, 
serão aplicadas atividades que envolverão resposta a questionários com os conceitos obtidos na leitura 
do texto base, a assistência ao vídeo e interação com os professores, resoluções de exercícios práticos 
que possam ser realizados diretamente no computador ou iPad (sem a necessidade de impressão). 
 
Fórum de discussões a ser definido com os estudantes sobre questões relacionadas a temas diversos da 
Geologia Histórica como aspectos sobre quando foi o início da tectônica de placas, causas das grandes 
extinções e aquecimento global, por exemplo. 
 
Como atividade final da disciplina será proposto a realização de um Recurso Educacional PARA USO 
REMOTO (RA) que versará sobre um dos assuntos abordados na disciplina. A atividade será desenvolvida 
em grupo. Será definida uma data para que as equipes apresentem os pré-projetos de aprendizagem 
aos professores, visando orientar a realização e propor ajustes. O grupo deverá decidir um tema e 
desenvolvê-lo no prazo estipulado. O recurso poderá incluir: seminário, jogo, pesquisa de opinião, filme, 
mapas, painel, etc... Na elaboração será necessário interagir com os conteúdos construídos na disciplina 
e pesquisar em material bibliográfico (sítios da internet e bibliografia indicada no programa da 
disciplina). Procurar na internet em sítios eletrônicos e de acesso público, recursos didáticos, 
documentários e vídeos, exposições virtuais, bancos de dados, imagens, trabalhos científicos e 
acadêmicos. Deve ter uma sequência lógica (início, meio e fim) e não apenas uma união de informações 
desconexas. Definição dos objetivos da atividade e caracterização do público a que se destina 
(estudantes de ensino superior de outros cursos, ensino fundamental, ensino médio, séries iniciais ou 
outra idade, público em uma praça ou shopping etc..). Apresentação completa da arte final do Recurso 
Educacional (link de acesso ou postagem no  UFPRVirtual).  
 
MÉDIA PARCIAL (MP) E FINAL (MF) 
Os critérios de avaliação e atividades que serão consideradas para cálculo da nota de aprovação serão 
definidos no início da disciplina em discussão com os alunos. Para cálculo da nota de aprovação, 
respeitando-se os critérios da resolução 37/97 CEPE, sugere-se os seguintes pesos: 
Média das atividades (exercícios-questionários 3,0) + fórum (2,0) + PA (5,0) 
A média final será composta pela média aritmética da média parcial com a nota do exame final. 
 

 
CRONOGRAMA  

Módulo 1: 
1ª Semana (09/11): Conceitos básicos I (Objetivos da Geologia Histórica, Métodos científicos aplicados, 
Paleogeografia); Fase de ambientação dos estudantes ao UFPRVirtual e suas ferramentas.  
2ª Semana (16/11): Conceitos Básicos II (Tempo Geológico e Geocronologia) 
 
Módulo 2: 
3ª Semana (23/11): Origem do Universo, do Sistema Solar e da Terra 
4ª Semana (30/11): Arqueano 
5ª Semana (07/12): O Proterozoico 
 
Módulo 3: 
6ª Semana (14/12): O Paleozoico 
7ª Semana (18/01): O Mesozoico 
8ª Semana (25/01): O Cenozoico 
9ª Semana (01/02): O Antropoceno 
 
10ª Semana (08/02): Exame final 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
Martinetto, E.; Tschopp, E; Gastaldo, R.A.. 2020. Nature through time. Virtual Field Trips  of the Past.  
Springer. 462p.  ISBN 978-3-030-35058-1 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-3-030-35058-1 
 
Kious & Tilling 2020 The dinamic Earth. e-book. Disponível em: 
https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Geology/Book%3A_The_Dynamic_Earth_(Kious_and_Tilling) 
 
Wikibooks 2020 Historical Geology - site. https://en.wikibooks.org/wiki/Historical_Geology 
 
Open Geology 2020 Historical geology - site. https://opengeology.org/historicalgeology/ 
 
Scotese 2001 Atlas of Earth History  e-book. Disponível em: 
file:///C:/Users/dalata/Downloads/Scotese2001_AtlasofEarthHistoryr.pdf 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
Earle, S. 2019. Physical Geology. e-book. Disponível em: 
https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Geology/Book%3A_Physical_Geology_(Earle) 
 
Levin, H. L.2010 The Earth Through Time. John Wiley & Sons.  9Th ed. 

 

Prothero, D.; Dott Jr., R. 2010 Evolution of the Earth. McGraw-Hill Science (7 Edition). 518 p. 

 

Stanley, S. M. 2005. Earth System History. W. H. Freeman and Company. New York. 567p 

 

Scotese, C. R. 2010 Paleomap Project http://scotese.com/Default.htm 
 

 
Professor(es) da Disciplina: 
Fernando Mancini (ferman@ufpr.br) e Robson Tadeu Bolzon (bolzonrt@ufpr.br) 
 

Assinatura:  
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 – GC-075/ERE 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao 
Parágrafo Único do Art. 1o desta resolução  dever  ser i v ri ve  e te     d  id de de e si   
remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao 
formato presencial da GC075 

Disciplina:  GEOLOGIA URBANA Código: GC075 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( X  ) Modular ERE 
Ciclo: 04 
nº de vagas: 10  

Pré-requisito:  

GC131+ 

GC021+GC020 

  

Co-

requisito:  

Modalidade: 30h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, 

Res. Nº65/20-CEPE) 

CH Total:  30 

CH semanal:   

Padrão 

(PD):   

Laboratório 

(LB):   

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

 
EMENTA 

Atuação na área geológica envolvendo mapas geológicos/geotécnicos / hidrogeológicos de 
precisão (mapas multifinalitários), para subsidiar planos diretores municipais; expansão urbana; 
diagnosticar e monitorar riscos geológicos urbanos. 
 

 
PROGRAMA 

 
Estudos das aptidões do meio físico urbano para os diferentes tipos de usos. Estudos, 
avaliações e mapeamentos geológicos, geotécnicos e geoambientais com múltiplas finalidades 
como suporte para as decisões de uso e ocupação do solo. 
Estudos de avaliação de impacto ambiental com ênfase nas questões relacionadas ao meio 
físico urbano (solos, água superficial e subterrânea, processos 
perigosos como deslizamentos, etc.). 
Processos geológicos perigosos internos (ex. terremotos, ressacas, tsunamis) e superficiais (ex. 
erosão, inundações, deslizamentos, subsidências, deposição acelerada e assoreamento).  
Avaliação de riscos e prevenção, preparação e resposta a acidentes naturais e ambientais em 
meio urbano. 
Podem ser incluídos temas específicos de Geologia Ambiental Urbana em nível introdutório de 
interesse dos alunos. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Preparar o estudante para atuar com as ferramentas da Geologia no uso, planejamento e 
resolução de problemas do meio urbano, em apoio à segurança, qualidade e sustentabilidade 
da vida nas cidades 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estimular e desenvolver competências para: 
-Compreender e analisar processos geológicos de importância do meio urbano. 
-Compreender e analisar processos do homem e suas relações com os processos geológicos. 
-Atuar em planejamento de cidades e na resolução dos problemas geoambientais urbanos. 
-Atuar em estudos ambientais e fiscalizações urbanas. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Os procedimentos foram alterados para permitir a adaptação da disciplina ao Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) da seguinte forma: 
Serão utilizadas web-aulas e conferências sobre temas especiais, exercícios teóricos, exercícios 
baseados em dados reais, estudos de caso, além de aulas especiais virtuais de avaliação de 
áreas urbanas. Nestas atividades os estudantes terão a oportunidade de conhecer e analisar 
problemas e soluções para situações reais das cidades. A disciplina utilizará as facilidades da 
plataforma Microsoft Teams oferecida pela UFPR. Também está prevista a participação de 
técnicos e especialistas convidados em questões ambientais urbanas para compartilhamento de 
experiências e debates. Pretende-se utilizar ainda softwares de ensino como interraactive e 
outros, inclusive prevê-se a realização de jogos de aprendizagem como o j g  virtu   “st p-
dis sters” pr duzid  pe   ONU. Também são consultadas notícias de jornais e portais de 
notícias sobre problemas e dificuldades geoambientais nas cidades. 
 

1° Semana: 
 

- Introdução. Enfoque da disciplina, discussão geral do tema. Como vamos aprender ? Homem 
e cidade. Conceitos introdutórios em Meio Ambiente. Sugestões de temas de estudo pelos 
alunos. 

2° Semana: 
 

- Urbanização e processos sociais e econômicos associados, conceito de processos naturais e 
antropogênicos, crescimento populacional, sustentabilidade, recursos naturais para áreas 
urbanas, conflitos de uso do espaço urbano. 

3° Semana: 

 
Cidades sustentáveis, o homem como agente de transformação geológica, Geologia e 
ecossistemas urbanos, Exercício sobre cidades e Meio Ambiente. 

4° Semana: 
 
- Exemplos de mapas e estudos úteis para o meio urbano. Exercício com apresentação de um 
exemplo de mapa aplicado ao meio urbano. 
- Seleção das áreas para o Projeto “Cidade Geo-suste t ve ” 

5° Semana: 
 

- Estudo de caso - Problemas geoambientais das cidades da Região Metropolitana de Curitiba, 
ou litoral do Paraná, ou Vale do Ribeira. 
- Introdução ao projeto em base real de dados de geo-planejamento urbano “Cidade Geo-
suste t ve ”. Indicação de 2 cidades para análise pela turma dividida de suas vocações e 
dificuldades geoambientais. Devem ser analisadas e mapeadas remotamente as áreas 
favoráveis a problemas geológicos em meio urbano e devem ser apresentadas orientações 
objetivas para a melhoria do ambiente urbano atual e futuro.. 
 

6° Semana: 
Apresentação do Projeto do “Cid de Ge -suste t ve ” 
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7° Semana: 
 

-Período reservado para realização do Exame Final conforme orientação da Resolução 65/2020 
CEPE/UFPR. 
 

Observações: 
1)Conforme a resolução 59/2020CEP poderão ocorrer adaptações na programação 
acima.  2)O Prof. indica um período da semana para orientação e atendimento a dúvidas.  
3) Serão utilizadas as plataformas digitais disponíveis para as web-conferências.  4)Para 
estudos em grupos nas atividades síncronas serão disponibilizadas as plataformas 
oferecidas pela UFPR ou outras que os alunos considerem mais confortáveis. Eventuais 
datas específicas complementares vão ser negociadas com os estudantes,  
 

 

 

Cronograma da execução:  

O cronograma de estudos prevê 30 horas distribuídas em 7 semanas de 03 de novembro a 16 
de dezembro, conforme modelo abaixo, podendo ser adaptado às possibilidades dos 
estudantes. 

Semana/dia* Horas previstas tema método 

Sem1/dia 1 
 

2horas síncronas Introdução à 
disciplina e 
exemplos 

Discussão Dirigida 
–problemas homem 
X processos 
geológicos, 

Sem1/dia 2 2 horas Estudo individual 
assíncrono 

Exercício 1 – 
conceitos 
introdutórios sobre 
cidade e M.A. 

Sem2/dia 1 2horas síncronas Urbanização e 
processos 
associados  

Aula síncrona 
urbanização e 
processos 
associados  

Sem2/dia 2 2 horas Estudo orientado 
individual 
assíncrono 

Exercício 2 – 
Recursos e conflitos 
no espaço urbano 

Sem3/dia 1 2 horas síncronas Cidades 
sustentáveis – 
exemplos  

Web-conferência + 
convidados - 
discussão dirigida 

Sem3/dia 2 2 horas Estudo individual 
assíncrono 

Exercício 3 –
exemplos de 
licenciamento  

Sem4/dia 1 2 horas síncronas Exemplos de 
mapas e estudos 
urbanos. 
Problemas da RMC 
ou Litoral ou V.Rib. 
Introdução ao 
projeto 

Demonstração 
Estudos de casos 
Seleção das 
cidades do Projeto 

Sem4/dia 2  5 horas  Estudo individual 
assíncrono 

Exercício orientado: 
RTP modelos 
mapas úteis 

Sem5/dia 1 2 horas  síncronas -Problemas da 
RMC ou Litoral ou 
V.Rib.(continuação) 
-Tarefas d  “Projeto 
Cidade Geo-

Aula síncrona com 
casos selecionados 
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suste t ve ” 

Sem5/dia 2 5 horas assíncronas Estudos individuais 
e em grupo “Cid de 
Geo-suste t ve ” 

Preparação do 
pr jet  “Cid de 
Geo-suste t ve ” 

Sem6/dia 1 2 horas síncronas Apresentação do 
Projeto “Cid de 
Geo-suste t ve ” 

Apresentação dos 
estudos individuais 
e em equipe 

Sem6/dia 2 2 horas síncronas  Final de 
apresentações e 
sessão livre para 
dúvidas 

Apresentações e 
sessão livre 

Sem7/ Reservada para 
realização de 
Exame Final 

  

 

Horário preferencial para aulas síncronas: Indico a terça-feira pela manhã (10 as 12h) como 

horário preferencial para aulas síncronas. Nos dias de atividades assíncronas o Professor indica 
quarta-feira no horário das 10:30-11:30 como preferencial para dúvidas e esclarecimentos. Na 
semanas 4e5 está prevista uma carga de 2 horas adicionais assíncronas para a preparação do 
exercício de simulação. 

Número de vagas: Como se trata de disciplina optativa e pela primeira vez oferecida nesta 
modalidade, indico o número mínimo de cinco e o máximo de 10(dez) vagas. 

Formas de avaliação: A avaliação será realizada através dos “exercícios-prova”  “Resumos de 
Trabalhos Publicados - RTPs” propostos e através de projetos/exercícios de simulação, em 
número mínimo de quatro. A frequência será verificada pelos exercícios e outros trabalhos 
produzidos. O Pr jet  “Cid de Ge -suste t ve ” ter  pes  2(d is) e  s demais atividades terão 
peso 1(hum). 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

EKINS, P., GUPTA, J., BOILEAU, P. 2019. Global Environment Outlook GEO-6 Healthy Planet, 
Healthy People. UN Environment, Nairobi, Quênia. Impresso na Universidade de Cambridge, 
Inglaterra. (acesso livre) 
KELLER, E. A., 1996. Environmental Geology - 7th ed. Prentice Hall. P. 560. USA 
LIMA, R.E. (coord.), 2000. Uso dos solos e dos rios – conceitos básicos e aplicações para a 
região de Curitiba. Ed. NIMAD-UFPR, Curitiba, 194pgs. 
Ministério do Meio Ambiente - Legislação Ambiental Básica - 2008 MMA. Acesso Acesso  
https://www.mma.gov.br/estruturas/secex_conjur/_arquivos/108_12082008084425.pdf 
MONTGOMERY, C.W., 1997. Environmental Geology. McGraw-Hill Companies, 546pgs. 
MURCK, B.W.; SKINNER, B. J. & PORTER, S. C., 1996. Environmental Geology. Ed. John 
Wiley & Sons, Inc. USA. p. 535. 
PIPKIN, B.W. E TRENT, D.D., 1997. Geology and the Environment. Ed. West/Wadsworth, 
Canadá. 522p. 
UNEP. 2019. Global Environmental Outlook - United Nations Environmental Programme (UNEP) 
- GEO-6 for Cities. Encontrado em 
https://www.unenvironment.org/pt-br/node/26680 
Obs. – Quando necessário o Professor disponibilizará cópias de textos específicos de 
referência. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BERGER, A.R. e IAMS, W.J, 1996. GEOINDICATORS - assessing rapid environmental changes 
in earth systems. A.A. Balkema, Rotterdam, 
Neederlands, 466p. 
LIMA, R.E. e NEGRELLE, R.R.B. (orgs), 1998. Meio Ambiente e Desenvolvimento no Litoral do 
Paraná; Diagnóstico – Editora UFPR, Curitiba, 270pgs. 
MINEROPAR 1991. Mineração e meio ambiente. Curitiba, MINEROPAR, 115 p. 
PRESS, F.; JORDAN, T.; SIEVER, R e GROTZINGER, J., 2006. Para entender a Terra. Editora 
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Bookman, Porto Alegre, 656p. 
NEGRELLE, R.R.B e LIMA, R.E.(orgs), 1998. Meio Ambiente e Desenvolvimento no Litoral do 
Paraná; SUBSÍDIOS À AÇÃO – Editora NIMADUFPR, Curitiba, 342pgs. 
SILVA, J.X. e ZAIDAN, R.T., 2004. Geoprocessamento & Analise Ambiental. Rio de Janeiro, 
Bertrand Brasil, 368p. 
SUREHMA-GTZ, 1992. Manual de Avaliação de Impactos Ambientais – Versão Preliminar, 
Curitiba. 
TEIXEIRA W., TOLEDO M.C.M., FAIRCHILD T.R., TAIOLI F. (org.) 2000. Decifrando a Terra. 
São Paulo, Oficina de Textos, 558 p. 
REPETTO, F.L. e KAREZ, C.S., 1995. Aspectos geologicos de protección ambiental. UNESCO, 
245p. 
UN Environment, 2019. Measuring Progress: Towards Achieving the Environmental Dimension 
of the SDGs. UN Environment, P. O. Box 30552, Nairobi,00100, Kenya. 
ZUCHETTI, L.V. e PETTIJON, 2006. Cartografia geotécnica e geoambiental. 
ZUCHETTI, L.V., 2018. Riscos, desastres e eventos naturais perigosos. Volumes 1 e 2. 
Elsevier, Rio de Janeiro-RJ, 20011-904. 
OBS - São utilizados também sofwares de ensino como interraactive e outros, bem como CDs 
didáticos como os da UNESP. 
 

 
Professor da Disciplina: Renato Lima 

 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Informação sobre experiências em Ensino Remoto para avaliação pela Coordenação do Curso de 
Geologia 
 
O proponente da disciplina GC-075 Geologia Urbana, Renato Eugenio de Lima, informa que tem 
as experiências e conhecimentos abaixo sobre ensino a distância e atividades remotas: 

1. Acompanhou diversas palestras oferecidas na UFPR sobre o tema oferecidas pelo 

grupo do núcleo Cipead especializado no tema.  

2. Ministrou em conjunto com outros professores o Curs  “Educ çã  A bie t   p r  

Resi iê ci ”  ferecid  pe   CENACID-UFPR na modalidade híbrida, que teve a 

coordenação do Prof. Robson Bolzon.  

3. Fez o curso de capacitação para direção de cursos de formação em desastres da 

ONU, que prepara para atividades presenciais e remotas. 

4. Ac  p  h u e f i  pr v d     pr gr    “T-O-T” (Tr i er  f Tr i ers) d  U ited 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) da ONU, que 

habilita a oferecer cursos avançados para preparar formadores de gestores de riscos e 

desastres em todas as modalidades. 

5. Acompanhou e foi aprovado em cursos remotos oferecidos pala ONU na área de 

gestão de desastres.  

6. Estudou o tema em reuniões e grupos de trabalho que incluíram Professores da UFPR 

especializados no tema, e com este grupo coordenou a equipe que implantou o 

sistema de EAD para formação de Dirigentes da União dos Escoteiros do Brasil,  que 

atualmente atende cerca de cinco mil adultos remotamente em todo o Brasil. 

7. Ofereceu e concluiu a disciplina GC109 – “I tr duçã    Ge   gi  A bie t  ”    terceir  

ciclo do primeiro período especial de Ensino Remoto da UFPR, durante agosto e 

setembro de 2020, com participação de 28 alunos.  

8. Atualmente realiza como aluno cursos de forma remota como parte do sistema de 

capacitação permanente  dos integrantes da equipe UNDAC (United Nations Disaster 

Assessment and Coordination). 

9. Atu   e te f z p rte d  equipe d  Curs  “Educação para resiliência em desastres nas 

Práticas de Educação Ambiental”  ferecid  pe   CENACID e c  rde  d  pe   Pr f. 

Robson Bolson, para Professores de Escolas Públicas.. 

Curitiba, 19 de outubro de 2020 
 
Prof. Renato Eugenio de Lima 
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Ficha 2 – GC121 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A  ficha  2  foi  adaptada  ao  ERE  sem  ônus  ao  conteúdo  programático  previsto  em  relação  ao  formato 
presencial da GC121 

Disciplina: Geoquímica II  Código: GC133 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual  ( x ) Modular ERE 
Ciclo: 04 
nº de vagas: 40  

Pré‐requisito:  

 

Co‐

requisito:  

Modalidade: 90h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20‐CEPE) 

CH Total: 60   

CH semanal: 

média de 6,0  

Padrão 

(PD): 45   

Laboratório 

(LB): 30  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 
A disciplina Geoquímica 2 não possui práticas que demandem acesso aos  laboratórios da universidade. 
Desta  forma, a carga horária em  seu  conteúdo prático consiste em  trabalho com dados em  softwares 
estatísticos de  livre acesso. Toda a bibliografia  foi adaptada,  sem perder a qualidade, para aquelas de 
domínio público, na internet. 
 

 
EMENTA   

Esta disciplina visa a abordagem geoquímica dos principais processos petrogenéticos responsáveis pela 
diversidade das rochas, em especial aquelas de natureza ígnea e metamórfica. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1. Caracterização geoquímica e geofísica do interior da Terra; Principais tipos de grupos de dados 
geoquímicos. 
Módulo  2. Métodos  analíticos  em Geoquímica  aplicados  em  processos  endógenos  ‐  Fluorescência  de 
Raios ‐X; Absorção atômica; Espectrometria de Emissão em Plasma (ICP‐AES); Espectrometria de Emissão 
em Plasma com Detector de Massa (ICP‐MS). 
Módulo  3.  A  Classificação  geoquímica  dos  elementos  ‐  Quanto  ao  comportamento  em  processos 
geológicos; Quanto à concentração; A classificação de Goldsmith.  
Módulo 4. Elementos maiores e a classificação das rochas ígneas ‐ Diagramas de Óxidos versus Óxidos. 
Módulo 5. Diagramas de variação; Diagramas x‐y; Diagramas triangulares. 
Módulo  6. Classificação  geoquímica dos  elementos  traços; Comportamento dos  elementos  traços  em 
processos  petrogenéticos;  Diagramas  com  elementos  incompatíveis;  Diagramas  normalizados  de 
elementos traços (spiderdiagrams) 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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OBJETIVO GERAL 

Fornecer ao estudante os subsídios básicos necessários para a obtenção e tratar dados geoquímicos de 
forma a reconhecer e interpretar a assinatura de diferentes processos geológicos atuantes em diferentes 
ambientes geotectônicos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Trabalhar  com  dados  de  elementos  maiores,  menores  e  traços  e  utiliza‐lo  na  relação  com 
diferentes processos de diferenciação geoquímica; 

 Relacionar o aprendizado com os conceitos aprendidos em Mineralogia, bem como fornecer os 
alicerces necessários para e Petrologia Ígnea e Metamórfica. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma: 
 
‐ Carga horária semanal: 6 horas por semana (distribuídos de forma simplificada em aproximadamente 
2h de atividades síncronas e 4h atividades assíncronas) 
‐ A disciplina será ministrada em ambiente UFPR VIRTUAL. 
‐  As  atividades  semanais  iniciam‐se  toda  segunda  no  horário  normal  da  aula,  dia  em  que  serão 
disponibilizados os materiais didáticos; 
‐ As atividades da semana terão prazo de entrega toda sexta‐feira onde estima‐se a carga horária de 4 
horas para execução. 
‐ O ciclo de atividades será repetido por 10 semanas, divididos em 6 módulos, somando 60 horas de aula.
‐  Dúvidas  individuais  serão  atendidas  por  e‐mail  ou  durante  o  plantão  de  dúvidas  nos  encontros 
síncronos às 15h40m nas sextas‐feiras. 
‐ O Controle de Frequência será realizado unicamente pela entrega semanal dos exercícios.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 P1  ‐  Avaliação  individual  com  questões  discursivas  e/ou  de  múltipla  escolha,  com  direito  a 
consulta, respondida através do Google Forms (peso 1) Data 22‐ 27/Nov 

 P2  ‐  Avaliação  individual  com  questões  discursivas  e/ou  de  múltipla  escolha,  com  direito  a 
consulta, respondida através do Google Forms (peso 1)  Data limite de entrega: 12/03/2021 

CRONOGRAMA 
  

Sem.  Atividades  CH  Período 

1  Módulo 1. Caracterização geoquímica e geofísica do interior da Terra; 
Principais tipos de grupos de dados geoquímicos. 

6 
03‐ 06/Nov/2020 

2  Módulo  2.  Métodos  analíticos  em  Geoquímica  aplicados  em 
processos endógenos ‐ Fluorescência de Raios ‐X; Absorção atômica; 
Espectrometria de Emissão em Plasma  (ICP‐AES); Espectrometria de 
Emissão em Plasma com Detector de Massa (ICP‐MS). 

6 

08/11‐ 13/Nov 

3  Módulo  3.  A  Classificação  geoquímica  dos  elementos  ‐ Quanto  ao 
comportamento em processos geológicos; Quanto à concentração; A 
classificação de Goldsmith. 
 

6 

14‐ 20/Nov 

4  P1  6  22‐ 27/Nov 

5  Módulo  4.  Elementos maiores  e  a  classificação das  rochas  ígneas  ‐ 
Diagramas de Óxidos versus Óxidos. 
 

6 
29/11‐ 04/Dez 

6  Módulo 4. Continuação.  6  06‐ 11/Dez 

7  Módulo  5.  Diagramas  de  variação;  Diagramas  x‐y;  Diagramas 
triangulares. 
 

6 
13 ‐18/Dez 

Documento ERRATA2 documento geoquímica 2 Ficha 2 - GC121 (3036267)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 16



8  Módulo  6.  Classificação  geoquímica  dos  elementos  traços; 
Comportamento dos elementos traços em processos petrogenéticos; 
Diagramas com elementos incompatíveis; Diagramas normalizados de 
elementos traços (spiderdiagrams). 
 

6 

31/Jan‐05/Fev 

9  Módulo 6. Continuação. 
 

6 
07‐12/Fev 

10  P2  6  21‐26/Fev 

  Carga horária total  60   

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ROLLINSON, H. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation Interpretantion. Longman Group , 1993. 
http://sbgeo.org.br/books/Rollinson%201993.pdf  

2. WHITE, W.W. Geochemistry .Blackwell, 2005. http://sbgeo.org.br/books/white%202005.pdf  
3.  ROLLINSON,  H.  Early  Earth  Systems,  A  Geochemical  Approach.  Blackwell,  2007. 

http://sbgeo.org.br/books/Rollinson 2007.pdf  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. GILL,  R.  Chemical  fundamentals  of  geology.  3  ed.  London:  Chapman  &  Hall.  2015. 
http://sbgeo.org.br/books/gill 2015.pdf  

2. McDonough, W.F. and Sun, S.‐S.  (1995). Composition of  the Earth. Chemical Geology 120: 223‐253. doi: 
10.1016/0009‐2541(94)00140‐4.  

3. Theory of the Earth Anderson, Don L. (1989) Theory of the Earth. Blackwell Scientific Publications , Boston, 
MA. ISBN 0865423350. https://authors.library.caltech.edu/25018/  

 
Professor da Disciplina: Fábio Braz Machado 
 
Assinatura: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Cronograma da disciplina

Semana 0     (04/11 a 06/11): Ambientação com os recursos disponíveis na plataforma UFPR Virtual e os

canais de comunicação; simulações de exercícios domiciliares e provas.

1ª semana (09/11 a 13/11): Números, potenciação e radiciação, expressões algébricas.

2ª semana (16/11 a 20/11): Equações e inequações de primeiro grau. Módulo. Equações modulares. 

3ª semana (23/11 a 27/11): Introdução ao conceito de função. Gráfico.  Função afim e quadrática.   

4ª semana (30/11  a  04/12):  Inequações  do  segundo  grau.  Função  Polinomial.  Função  composta  e

inversa. 

5ª semana (07/12  a 11/12): Função raiz quadrada. Função exponencial e logarítmica. 

6ª semana (14/12 a 18/12): Trigonometria.

7ª semana (18/01 a 22/01): Funções trigonométricas. 

8ª semana (25/01 a 29/01): Noções de Limites. Retas assíntotas via gráfico.  Taxas de variação.

9ª semana (01/02 a 05/02): Derivadas e aplicações. 

Datas das provas:

    • 1ª Prova:  30 de novembro de 2020

    • 2ª Prova: 18 de janeiro de 2021

    • 3ª Prova: 08 de fevereiro de 2021

    • Provas de segunda Chamada: 12 de fevereiro de 2021

    • Exame Final: 22 de fevereiro de 2021
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PLANO DE ENSINO
Ficha n◦ 2 (variável)

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o desta resolução, deverá ser

invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo

“Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino.)

Disciplina: Introdução ao Cálculo Código: CM300
Natureza: ( X ) Obrigatória ( ) Optativa Semestral (X) Anual ( ) Modular ( )
Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD ( ) ∗ C.H. EaD
não há não há *Indicar a carga horária que será à distância.

C.H. Total: 60 Padrão (PD): Laboratório (LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR): Prática Especı́fica (PE):

C.H. semanal: 6 60 0 0 0 0 0

Estágio de Formação Extensão (EXT): Prática como Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-
Pedagógica (EFP): 0 0 Componente EXP-PCC)

Curricular (PCC): 0

EMENTA (Unidades Didáticas)

Números reais e expressões algébricas. Funções de uma variável real. Gráficos. Funções do primeiro e
do segundo graus. Função raiz quadrada. Funções polinomiais. Funções exponenciais e logarı́tmicas.
Funções trigonométricas. Derivadas e taxas de variação.

PROGRAMA (Itens de cada Unidade Didática)

1. Números reais e expressões algébricas. Números racionais e números reais. Expressões
algébricas. Fatoração e distributiva. Quadrados perfeitos e diferença de quadrados. Simplificação
de expressões racionais.

2. Funções de uma variável real. Definição. Raı́zes de uma função.

3. Gráficos. Definição e interpretação de gráficos de funções no plano cartesiano. Construção de
gráficos. Extração de dados representados graficamente. Gráfico de f(x+a)+b a partir do gráfico
de f(x).

4. Funções do primeiro e segundo graus. Equações e inequações do primeiro grau. Gráficos
de retas: esboço, interpretação, inclinação, reta que passa por dois pontos dados. Equações e
inequações do segundo grau. Gráficos.

5. Função raiz quadrada. Gráfico e motivação a partir da função quadrática.

6. Funções polinomiais. Potenciação e suas propriedades. Definição de função polinomial.
Operações com polinômios. Raı́zes e fatoração. Introdução aos gráficos.

7. Funções exponenciais e logarı́tmicas. Definição de exponenciais. Definição de logaritmo.
Equações e inequações exponenciais e logarı́tmicas.

8. Funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Perı́odo e funções periódicas. Gráficos e
equações simples envolvendo funções trigonométricas.

9. Derivadas e taxas de variação. Motivação. Noções de Limites e assı́ntotas. Derivadas das
funções previamente estudadas. Taxa de variação. Regra da soma. Reta tangente.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PLANO DE ENSINO
Ficha n◦ 2 (variável)

OBJETIVO GERAL

Apresentar o conceito de função real de uma variável. Estudar as propriedades de funções elementares,
como as polinomiais, exponenciais, trigonométricas e logarı́tmicas. Introduzir a definição de derivada e
estudar algumas de suas propriedades.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ao término desta disciplina, o estudante deverá ser capaz de reconhecer e manipular as funções polino-
miais, exponenciais, logarı́tmicas e trigonométricas. Além disso, deverá ter a habilidade de interpretar um
gráfico e extrair deste as informações que possam ser necessárias. Por fim, compreender o conceito de
derivadas e suas aplicações imediatas.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

a) sistema de comunicação: estarão disponı́veis fóruns de dúvidas na plataforma UFPR Virtual para
a comunicação com os alunos e para promover a discussão coletiva sobre os temas de estudos
recomendados em cada semana. Aplicativos de vieoconferência (Microsoft Teams, Google Meet,
Zoom, . . .) serão usadas para os atendimentos coletivos e individuais.

b) modelo de tutoria: cada turma terá pelo menos 2 horas por semana de atendimento em sala de
videoconferência, cuja participação é facultativa, em horário a ser definido na primeira semana do
curso. Cabe destacar que essa atividade não será contabilizada na carga horária da disciplina.
Além dos professores das turmas, teremos o apoio de alunos dos programas de pós-graduação
(Projeto de Apoio ao Cálculo/PRPPG) para disponibilizar mais horários de atendimento para es-
clarecimento de dúvidas.

c) material didático para as atividades de ensino: nas segundas-feiras pela manhã serão divulgadas
na plataforma UFPR Virtual instruções indicando o material (vı́deos, aplicativos, textos, exercı́cios
e testes) que os alunos devem estudar durante a semana.

d) infraestrutura tecnológica, cientı́fica e instrumental necessária à disciplina: recomenda-se o uso
de um computador de mesa ou portátil, mas será possı́vel participar das atividades da disciplina
por meio de um smartphone.

e) perı́odo de ambientação dos recursos tecnológicos: de 04/11 a 06/11 haverá atividades de
ambientação com os recursos disponı́veis na plataforma UFPR Virtual e os canais de
comunicação, incluindo simulações de exercı́cios domiciliares e provas.

f) identificação do controle de frequência das atividades: A frequência no curso será contabilizada
por meio de sete exercı́cios domiciliares e de três provas. Os exercı́cios domiciliares ocorrerão
às quartas-feiras da primeira, segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e nona semana de aulas.
O não cumprimento de um exercı́cio domiciliar ou de uma prova acarretará em 6 (seis) faltas; o
acúmulo de mais de 15 faltas (25% horas-aula) caracteriza reprovação por frequência.

g) indicação do número de vagas: o número de vagas será informado à coordenação do curso por
meio de ofı́cio do Departamento de Matemática.

h) Carga Horária semanal para atividades sı́ncronas e assı́ncronas: as atividades didáticas remotas
desta disciplina serão totalmente assı́ncronas, com carga horária semanal de seis horas (com
exceção da semana de ambientação, com quatro horas, e a semana da terceira prova, com duas
horas). Recomenda-se que os estudantes dediquem pelo menos seis horas por semana para
assistir aos vı́deos e fazer as tarefas propostas na UFPR Virtual/Khan Academy, ler o material
complementar e fazer os exercı́cios indicados.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PLANO DE ENSINO
Ficha n◦ 2 (variável)

FORMAS DE AVALIAÇÃO

As avaliações semanais serão feitas diretamente na plataforma Moodle, com correção automática.
Serão realizadas 3 (três) provas durante a disciplina, nas seguintes datas:

Primeira Prova: 30 de novembro de 2020. Conteúdo: primeira à terceira semana de aulas
Segunda Prova: 18 de janeiro de 2020. Conteúdo: quarta à sexta semana de aulas
Terceira Prova: 08 de fevereiro de 2021. Conteúdo: sétima à nona semana de aulas

As provas serão feitas dentro da UFPR Virtual e estarão disponı́veis das 10h às 14h. Uma vez iniciada
uma prova, cada estudante terá duas horas para finalizá-la e enviá-la.
As Provas de segunda Chamada serão realizadas no dia 12 de fevereiro de 2021 (conteúdo correspon-
dente à prova perdida), enquanto que o exame Final ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2021, no qual
será avaliado o conteúdo acumulado das três provas.

A frequência no curso será contabilizada por meio de exercı́cios domiciliares e das três provas. Os
exercı́cios domiciliares ocorrerão às quartas-feiras da primeira, segunda, terceira, quinta, sexta, oitava
e nona semana de aulas.

Para cálculo da média final, serão calculadas duas médias aritméticas: a média das notas obtidas nos
exercı́cios domiciliares (M1) e a média das provas (M2). A média final (MF ) será dada pela seguinte
média ponderada:

MF =
10M1 + 90M2

100

O conceito final seguirá os critérios previstos nos artigos 92 a 97 da resolução 37/97-CEPE.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Khan Academy, Disponı́vel em: https://pt.khanacademy.org.

Portal da Matemática da OBMEP. Disponı́vel em: https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo.

SAADI, A. S., SILVA, F. M. Apostila de Pré-Cálculo. Rio Grande: FURG, 2019. Disponı́vel em:
https://prima.furg.br/images/LIVRO-CPC-2019.pdf.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPELAS, E.; VAZ, J. Pré-Cálculo. Campinas: Unicamp. Disponı́vel em: https://pre-calculo.org/.

AXLER, S. Pré-cálculo. Uma preparação para o Cálculo, 2a ed., Rio de Janeiro: LTC. 2016.

DEMANA, F. et al. Pré-Cálculo, 2a ed., São Paulo: Pearson. 2013.

THOMAS, G.; WIER, M.; HASS, J. Cálculo, Vol. 1, 12a ed., São Paulo: Pearson, 2012.

STEWART, J. Cálculo - vol. 1. 7a edição, São Paulo:Cengage Learning, 2013

Professor da Disciplina: Saulo Pomponet Oliveira (email: saulopo@ufpr.br, Telefone: (41)3208-6330)

Chefe do departamento: Alexandre Kirilov
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Ficha 2 – GC051
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o desta
resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). 
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial da GC051
Disciplina: Introdução aos sistemas Deposicionais. Código: GC051
Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(  ) Optativa

(  ) Semestral      (  ) Anual ( x  ) Modular ERE Ciclo: 04
nº de vagas: 20

Pré-requisito: 

 GC114

Co-

requisito: 

Modalidade: 60h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE)
CH Total:  60h

CH semanal:  8,5 h
Padrão (PD): 60h

Laboratóri

o (LB):  

Campo 

(CP): 0

Estágio 

(ES): 0

Orientada 

(OR): 0

Prática Específica 

(PE): 0
JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE

A disciplina não possui aulas práticas que demandem acesso aos laboratórios da universidade. A resolução de
exercícios de fixação e atividades propostas podem ser realizadas de forma remota. A bibliografia utilizada
pode ser adaptada para incorporar livros digitais gratuitos disponíveis em sítios de Instituições de pesquisa e
ensino relacionados ao tema da disciplina.

EMENTA  
Sistemas naturais. Sistemas deposicionais modernos: continentais, costeiros e marinhos. Influência do clima
nos sistemas deposicionais. Sistemas deposicionais antigos.

CONTEÚDO PROGRAMADO
Módulo 1: Introdução e diretrizes gerais da disciplina. Revisão conceitual teórico de sedimentologia. Sistema
deposicional Lacustre e Eólico.
Módulo 2: Sistema deposicional de leque aluvial e fluvial.
Módulo 3: Sistema deposicional deltaico e estuarino.
Módulo 4: Sistema deposicional costeiro e marinho raso.
Módulo 5: Sistema deposicional marinho profundo.
Módulo 6: Sistema deposicional glacial
Módulo 7: Sistema deposicional carbonático e evaporítico

OBJETIVO GERAL
A disciplina tem como o objetivo geral o aprendizado e o entendimento dos sistemas deposicionais tanto
modernos como antigos, assim como a consolidação dos conceitos de geologia sedimentar e estratigrafia.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Análise dos processos sedimentares e suas formas resultantes, e compreensão dos parâmetros físicos que
sustentam os sistemas de sedimentação atuais; Entendimento dos elementos morfológicos, processos físicos
e  fácies  sedimentares  nos  diferentes  sistemas  deposicionais;  Domínio  de  conceitos  e  de  métodos  para
aplicação em estudos de sistemas deposicionais modernos e antigos.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma: 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências da Terra 
Departamento de Geologia 
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 Natureza das atividades: 60 horas de atividades assíncronas distribuídas em 7 semanas, envolvendo
resolução de exercícios (1 a 3 exercícios/semana com rubrica de avaliação própria)  e consulta de
material didático; 1h de atividade síncrona semanal, e plantão remoto de dúvidas  pela plataforma
UFPR Virtual, e-mail e WhatsApp em horário a ser definido no primeiro dia de atividade síncrona.
Dúvidas individuais também poderão serão atendidas por esses mesmos canais de comunicação. Os
materiais das atividades assíncronas serão liberados semanalmente logo após o encontro síncrono. E
as atividades terão prazo de realização até as 12:00 de toda segunda-feira. Exceção da última semana
que a entrega será na sexta-feira até as 23:59. As aulas síncronas serão gravadas.

 Comunicação: através de veículos como UFPR Virtual, Teams, e-mail, Youtube, e WhatsApp.
 Material didático:  vídeo-aulas e slides elaborados pelo professor,  artigos científicos em revistas de

acesso livre ou com assinatura da UFPR, vídeos de acesso livre e material disponível nos sítios de
outras instituições de pesquisa e ensino.

 Recursos  tecnológicos: programas  computacionais  de  acesso  livre  (Google  Earth,  Google  Mars,
Inkscape)

 Frequência: controlada pelo acesso do material disponibilizado e tarefas realizadas.
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada pelos exercícios enviados semanalmente. Serão realizados 7 grupos de exercícios (1
grupo por semana), cujas rubricas serão divulgadas no início de cada semana. 
Exame final - Avaliação individual com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito a consulta, 
respondida através da plataforma UFPR Virtual.

PROGRAMA
Apresentação, objetivos do curso e diretrizes gerais. Facies e associações de fácies, processos sedimentares,
conceito  de  ambientes  e  sistemas  deposicionais  siliciclásticos  (continentais,  costeiros,  marinhos  raso,  e
marinhos profundo), conceito de ambientes e sistemas deposicional carbonáticos e evaporíticos, estudo de
casos de sistemas deposicionais modernos e antigos.

CRONOGRAMA
Semana Ativ. Síncrona CH Data Ativ. Assíncrona CH Período

1 Apresentação,
objetivos do curso e

diretrizes gerais.
Revisão dos

conceitos gerais de
Sedimentologia

2h 01/02/2021
09:00 até

11:00

Tema: Sit. Dep. lacustre e eólico 01/02/2021
até

08/02/2021
(12:00)

Ambientação UFPR Virtual 0,5h

Videoaula 0,5h

Leitura do material 3h

Realização e entrega das
atividades propostas

2,5h

2 Plantão de dúvidas
do conteúdo da

semana 1.
Orientação para as

atividades da
semana 2. 

1h 08/02/2021
09:00 até

10:00

Tema: Sit. Dep. leque aluvial e fluvial 08/02/2021
até

22/02/2021
(12:00)

Videoaula 1h

Leitura do material 3,5h

Realização e entrega das 3h
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atividades propostas propostas

3 Plantão de dúvidas
do conteúdo da

semana 2.
Orientação para as

atividades da
semana 3.

1h 22/02/2021
09:00 até

10:00

Tema: Sit. Dep. deltaico e estuarino 22/02/2021
até

01/03/2021
(12:00)

Videoaula 1h

Leitura do material 2,5h

Realização e entrega das
atividades propostas 

4h

4 Plantão de dúvidas
do conteúdo da

semana 3.
Orientação para as

atividades da
semana 4.

1h 01/03/2021
09:00 até

10:00

Tema:  Sit. Dep. costeiro e marinho
raso

01/03/2021
até

08/03/2021
(12:00)

Videoaula 1h

Leitura do material 4h

Realização e entrega das
atividades propostas 

2,5h

5 Plantão de dúvidas
do conteúdo da

semana 4.
Orientação para as

atividades da
semana 5.

1h 08/03/2021
09:00 até

10:00

Tema:  Sit. Dep. marinho profundo 08/03/2021
até

15/03/2021
(12:00)

Videoaula 1h

Leitura do material 3,5h

Realização e entrega das
atividades propostas 

3h

6 Plantão de dúvidas
do conteúdo da

semana 5.
Orientação para as

atividades da
semana 6.

1h 15/03/2021
09:00 até

10:00

Tema:  Sit. Dep. glacial 15/03/2021
até

22/03/2021
(12:00)

Videoaula 1h

Leitura do material 2,5h

Realização e entrega das
atividades propostas 

4h

7 Plantão de dúvidas
do conteúdo da

semana 6.
Orientação para as

atividades da
semana 7.

1h 22/03/2021
09:00 até

10:00

Tema:  Sit. Dep. carbonático e
evaporítico

22/03/2021
até

26/03/2021
(23:59)

Videoaula 1h

Leitura do material 2h

Realização e entrega das
atividades propostas 

4,5

EXAME FINAL
Período de Avaliação individual com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito a
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29/03/2021 a
01/04/2021

consulta, respondida através da plataforma UFPR Virtual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
 Earle. S.. 2020.  Physical Geology - Chapter6: Sediments and Sedimentary Rocks

https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Geology/Book%3A_Physical_Geology_(Earle)/
06%3A_Sediments_and_Sedimentary_Rocks

 Waldron, J., Shynder, M.. 2020. Geological Structure: a pratical Introduction
https://openeducationalberta.ca/introductorystructuralgeology/


 PEDREIRA, A.J.. 1998. Introdução aos reconhecimento dos sistemas deposicionais. CPRM. Pp 40.

http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/bitstream/doc/14232/1/rli_introducao_sistemas_deposicionais.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 Site SEDS Online - The worldwide hub for sedimentologists

https://sedsonline.com/

 Site: Glaciers Online
https://www.swisseduc.ch/glaciers/axel_heiberg/axel_south_aerial/index-en.html

 WINGE, Manfredo., SCHOBBENHAUS, Carlos., SOUZA, Celia Regina de Gouveia;, FERNANDES, Antonio
Carlos Sequeira.,  BERBERT-BORN, Mylène Luíza Cunha.;  QUEIROZ, Emanuel Teixeira de., CAMPOS,
Diogenes de Almeida.. 2009. Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil: volume II. CPRM – SIGEP.
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19865

 BIZZI, L. A., SCHOBBENHAUS, C. G., GONÇALVES, J. H., BAARS, F. J.,, DELGADO, I. M., ABRAM, M. G.,
LEÃO NETO, R. MATOS, G. M. M., SANTOS, J. O. S. 2003. Geologia, tectônica e recursos minerais do
Brasil: texto, mapas e SIG. CPRM. pp 644
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/5006

 Site Podcast AAPG
https://www.aapg.org/resources/podcast/currentpage/1

 Site: STRATA SEPM´s STRATIGRAPHY WEB SITE 
http://www.sepmstrata.org/Page.aspx?pageid=1

  
Professora da Disciplina: Carolina Danielski Aquino – e-mail: carolina.aquino@ufpr.br 

Assinatura:

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos

Assinatura: __________________________________________
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Ministério da Educação   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
Setor de Ciências da Terra   
 Departamento de Geologia   
  

 

Ficha 2 – GC110  
A modalidade da disciplina ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE).   
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC110  
Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geociências Código: GC110  

Natureza:   
( x ) Obrigatória   
(  ) Optativa  

( X ) Semestral      (  ) Anual  (  ) Modular   

Pré-requisito:  Co-requisito:   Modalidade: 30h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 
Nº59/20-CEPE)  

CH Total: 30  

CH semanal: 
02  

Padrão 
(PD):  

0 

Laboratório  

(LB): 0  

Campo  

(CP): 0  

Estágio  

(ES): 0  

Orientada  

(OR): 0 

Prática Específica  

(PE): 0  

EMENTA 
A história da ciência. Principais características do método científico. Paradigmas da ciência. O 
método científico em geociências. Como fazer ciência? Como elaborar um projeto de pesquisa? 
Como publicar os resultados?  

JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a oferta dessa disciplina por tratar-se de uma disciplina obrigatória do quarto período 
do curso de Geologia, a qual é pré-requisito para a disciplina obrigatória TCC-I. Assim, realizar essa 
disciplina durante o período especial permitirá aos alunos avançar na grade horária nos próximos 
semestres ou períodos especiais, caso novo ciclos venham a ser ofertados. O conteúdo da 
disciplina é teórico e pode ser adaptado para o ensino remoto emergencial. 

 

PROGRAMA   
Apresentação geral da disciplina. Uma visão histórica da ciência desde as primeiras concepções 
gregas até a época contemporânea. Produção do conhecimento. O conhecimento do senso comum 
e o conhecimento científico. Hipótese, Achado, Modelo, Teoria e Lei Científica. Evolução do 
conhecimento e do método científico nas geociências. Ciência e Método, Conceitos, Variáveis, 
Método Indutivo, Dedutivo, experimental e hipotético-Dedutivo, Paradigmas – Positivista e 
Naturalista. Pesquisa básica ou aplicada: Escolha do tema da pesquisa. A demarcação de um 
problema de pesquisa, a formulação de uma hipótese e a proposição de testes críticos. Tipos de 
pesquisa e o fluxograma da pesquisa científica. Existe mesmo um método científico? Tipo de 
comunicação científica: monografias, dissertações, teses, artigos, resumos, relatórios, laudos etc. A 
pesquisa bibliográfica. Critérios para busca bibliográfica. Serviços de busca bibliográfica (as 
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facilidades da internet) Organização da informação. A normatização bibliográfica (normas da ABNT 
e normas de periódicos científicos) Projeto de Pesquisa: Elaboração, formatação, viabilidade técnica 
e financeira. Linguagem científica: construção do texto científico, principais deformidades e formas 
corretas de redação, principais problemas de redação. Como citar e referenciar a bibliografia?  A 
internet e o futuro das publicações científicas. Como ilustrar trabalhos científicos? Os recursos 
disponíveis: tabelas, gráficos, desenhos, fotografia científica, softwares gráficos. A comunicação 
científica: o uso de transparências, slides, painéis. Como fazer uma apresentação oral? Como 
montar um painel? Atitudes em ciência. A natureza e importância da comunicação científica. Ética 
científica. 

OBJETIVO GERAL  
 

Capacitar o aluno na elaboração e desenvolvimento de pesquisas no âmbito das geociências 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
O aluno deverá ser capaz de propor, elaborar e executar uma pesquisa cientifica assim como 

publicar os resultados de suas pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:   
- Será ofertada uma turma com 30 vagas. 
- A disciplina será ofertada ao longo de 14 semanas, iniciando na terceira semana de 
novembro e contemplará 13 semanas de atividades didáticas e 1 semana reservada para as 
apresentações de trabalhos e avaliação final.  
- A carga horária semanal será de 2 horas, e as atividades síncronas terão duração de 1 hora. 
Em situações excepcionais e, em prévio acordo com os discentes, poderá haver modificação da 
distribuição destas cargas horarias. 
- O conteúdo programático principal da disciplina será disponibilizado durante as atividades 
síncronas, juntamente com indicação de bibliografias para realização das atividades propostas. 
Materiais complementares poderão ser disponibilizados e consultados pelos alunos.  Atividades e 
exercícios assíncronos serão propostos semanalmente e, com no mínimo quatro dias de 
antecedência ao prazo de entrega. Todo o material será disponibilizado via plataforma UFPR 
Virtual. 
- Encontros síncronos serão realizados por videoconferência utilizando a Plataforma TEAMS – 
Microsoft Office 365 UFPR. Em função de eventuais dificuldades de acesso e, em acordo prévio 
com os discentes, poderão ser utilizadas outras plataformas para realização das atividades 
síncronas.  
- As atividades síncronas serão às sexta-feiras das 8:30h às 9:30h.  
- Caso o aluno não possa acompanhar alguma das atividades síncronas, o conteúdo abordado 
será gravado e disponibilizado via Plataforma UFPR Virtual. 
- As atividades propostas e a definição dos prazos de entrega das atividades serão 
disponibilizados após a aula síncrona.  
- Dúvidas individuais serão atendidas por meio de encontro online ou por e-mail 
cristinasouza@ufpr.br e pelo whatsapp 41 96805221. 
- O envio das atividades assíncronas previstas, dentro do prazo, equivalerá a carga horária 
integral semanal. O envio de atividades fora dos prazos estipulado será considerado como ausência 
parcial ou total na respectiva semana. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO  
  

A avaliação será feita a partir das atividades desenvolvidas e apresentadas pelos alunos nos prazos 
pré-estabelecidos. Alguns exemplos de exercícios a serem realizados são: 
 

• Experimento de projeto livre (definição de tema, objetivos e métodos da pesquisa) 

• Elaboração de um resumo de pesquisa 

• Experimento de projeto geológico (definição de tema, de objetivos e métodos da pesquisa) 

A média final será composta pela média simples das notas das atividades e exercícios propostos 
semanalmente. O formato da avaliação será especificado pelo professor responsável pela turma, 
no início das atividades didáticas.  
 

 
 
CRONOGRAMA 
 

A disciplina terá início na semana de 16/11 a 20/11/20 e tera encontros síncronos quinzenais às sexta-feiras das 8:30 às 
9:30 horas via Plataforma TEAMS – Microsoft Office 365 UFPR.  
 
Na 14 semana (22 a 26/03/21) serão efetuadas, via remota, as apresentações e avaliações finais da disciplina. 
 

Semana 1 (de 16/11/20 à 20/11/20) Apresentação geral da disciplina. Uma visão histórica da ciência desde as primeiras 
concepções gregas até a época contemporânea 

Semana 2 (de 23/11/20 à 27/11/20) Produção do conhecimento. O conhecimento do senso comum e o conhecimento 
científico. Hipótese, Achado, Modelo, Teoria e Lei Científica. Evolução do conhecimento e do método científico nas 
geociências 

Semana 3 (de 30/11/20 à 04/12/20) Ciência e Método, Conceitos, Variáveis, Método Indutivo, Dedutivo, experimental e 
hipotético-Dedutivo, Paradigmas – Positivista e Naturalista. Pesquisa básica ou aplicada: Escolha do tema da pesquisa A 
demarcação de um problema de pesquisa, a formulação de uma hipótese e a proposição de testes críticos. 

Semana 4 (de 07/12/20 à 11/12/20) Tipos de pesquisa e o fluxograma da pesquisa científica. Existe mesmo um método 
científico? Tipo de comunicação científica: monografias, dissertações, teses, artigos, resumos, relatórios, laudos etc.  

Semana 5 (de 14/12/20 à 18/12/20) A pesquisa bibliográfica. Critérios para busca bibliográfica. Serviços de busca 
bibliográfica (as facilidades da internet)  

Semana 6 (de 18/01/21 à 22/01/21) Organização da informação. A normatização bibliográfica (normas da ABNT e 
normas de periódicos científicos)  

Semana 7 (de 25/01/21 à 29/01/21) Projeto de Pesquisa: Elaboração, formatação, viabilidade técnica e financeira 

Semana 8 (de 01/02/21 à 05/02/21) Linguagem científica: construção do texto científico, principais deformidades e 
formas corretas de redação, principais problemas de redação 

Semana 9 (de 08/01/21 à 12/02/21) Como citar e referenciar a bibliografia? A internet e o futuro das publicações 
científicas  

Semana 10 (de 22/02/21 à 26/02/21) Como ilustrar trabalhos científicos? Os recursos disponíveis: tabelas, gráficos, 
desenhos, fotografia científica, softwares gráficos. 

Semana 11 (de 01/03/21 à 05/03/21) A comunicação científica: o uso de transparências, slides, painéis. Como fazer 
uma apresentação oral? Como montar um painel? 
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Semana 12 (de 08/03/21 à 12/03/21) A natureza e importância da comunicação científica.  

Semana 13 (15 a 19/03/21) Atitudes em ciência. Ética científica 

Semana 14 (22 a 26/03/21) apresentações e avaliações finais  
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
Abrahamsohn P. 2004. Redação científica. Editora Guanabara Koogan, 269pp. 
Amadeu M.S.U. dos S. 2017. Manual de normalização de documentos científicos: de acordo com as 

normas da ABNT. UFPR. Sistema de Bibliotecas. Disponivel em: 
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654 

Boletim Paranaense de Geociencias. 2017. Diretrizes para autores. Disponivel em: 
http://revistas.ufpr.br/geociencias/about/submissions#authorGuidelines 

Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. 2008. A arte da pesquisa. 2ª ed. 2005, 2ª tiragem. Tradução 
Henrique A. Rego Monteiro, Editora Martins Fontes, São Paulo, 350 p. ISBN 85-336-2157-4. 
Disponivel em: 
http://www.josesales.com.br/arquivos/A%20arte%20da%20pesquisa%20Booth%20W.pdf  

Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. 2003. The craft of research. 2ª ed. The University of 
Chicago Press, Chicago & London, 329p. ISBN 0-226-06568-5 

Brazilian Journal of Geology. 2017. Instructions to authors. Disponível em: 
http://www.scielo.br/revistas/bjgeo/iinstruc.htm#02  

Jost H., Brod J.A. 2005. Como redigir e ilustrar textos em geociências. SBG, São Paulo, Série de 
Textos nº. 1, 93pp. 

Oliveira E.B.P.M., Sígolo J.B. 2005. Orientação para elaboração de teses, dissertações e outros 
trabalhos acadêmicos. Geologia USP: Série Didática, 3(1): 1-56. 

Quaglio, F.; Grohmann, C. H.; Fairchild, T. R. 2014 Como fazer relatórios em Geociências. Terrae 
Didática, 10(2):105-120 

Volpato G. L. 2006. Dicas para Redação Científica. 2. ed. Botucatu - SP: Diagrama - Comunicação, 
Gráfica e Editora, 84pp. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

Sites com instruções para criação de vídeos 
https://www.idealmarketing.com.br/blog/como-fazer-video-no-youtube/ 
https://saga.art.br/6-dicas-para-produzir-videos-para-o-youtube/ 
https://www.voxeldigital.com.br/blog/o-que-e-preciso-para-fazer-um-video-para-o-youtube/ 
https://pt.m.wikihow.com/Fazer-um-V%C3%ADdeo-do-YouTube 
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Professor da Disciplina: Profa. Maria Cristina de Souza 
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Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos  
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Documento errata FICHA2_ERE_GC110 Metodos cientificos (3034583)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 31



 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Estatística II Código: CE003 

Natureza: 
( x ) Obrigatória 
(  ) Optativa 

( ) Semestral ( ) Anual ( ) Modular 
 
(X) duração de 9 semanas - ERE 

 

Pré-requisito: Co-requisito: 
Modalidade: (  ) Presencial     (x) Totalmente EaD    (  ).............. 

% EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal:  

4 (1ª) e 7 (demais) 

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Representação tabular e gráfica. Distribuição de frequências. Elementos de probabilidade. Distribuições 
discretas e contínuas de probabilidades. Noções de amostragem. Estimativa de parâmetros. Teoria das 
pequenas amostras. Testes de hipóteses. Análise de variância. Ajustamento de curvas. Regressão e 
correlação. Séries temporais. Controle estatístico de qualidade 
 

Justificativa para a oferta a distância 

 
A oferta de disciplinas que se valem de Tecnologias de Comunicação e Informação (TCI) para dinamizar 
o ensino/aprendizado são demandas de um novo perfil de aluno para todos os níveis e modalidades de 
educação. Dado o momento atual de pandemia, que requer o isolamento social, as atividades de ensino 
devem ser realizadas no formato de Ensino Remoto Emergencial. A presente disciplina é viável para este 
formato, com a adaptação dos materiais didáticos, conforme descrito neste plano. Além disso, a oferta da 
disciplina está de acordo com a resolução 65/20 – CEPE na modalidade de Ensino Remoto Emergencial. 
É solução temporária no contexto da Pandemia de Covid-19, proporcionando à comunidade acadêmica a 
possibilidade de manter, dentro das circunstâncias possíveis, as atividades de ensino. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
I - ESTATÍSTICA DESCRITIVA: 
Introdução, tipos de variáveis estatísticas. Distribuição de frequências. Medidas de tendência central, 
medidas de dispersão, momentos, assimetria, curtose. 
 
II- AMOSTRAGEM: 
Introdução, técnicas de amostragem probabilística. 
 
III - NOÇÕES DE PROBABILIDADES: 
Definições, principais teoremas, função de probabilidade, função de distribuição acumulada, esperança 
matemática, variância, principais distribuições teóricas de probabilidade. 
 
IV - ESTIMAÇÃO: 
Introdução. Qualidades de um estimador. Distribuições amostrais: da média, das proporções, das 
diferenças entre médias e entre proporções. Estimação por pontos. Estimação por intervalo. Construção 
dos intervalos de confiança da média, da proporção, da variância. Dimensionamento de amostras. 
 
V - TESTES DE HIPÓTESES: 
Definições. Testes para a média, para a proporção e para a variância. 
 
VI - ANÁLISE DA VARIÂNCIA: 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Exatas 

Departamento de Estatística 

 

Formulário Ficha 02 CE003 (3034085)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 32



Introdução. Fundamentos teóricos da ANOVA. ANOVA a um critério de classificação. 
 
VII - CORRELAÇÃO E REGRESSÃO: 
Introdução. Correlação linear. Coeficiente de correlação linear. Testes de hipóteses acerca do coeficiente 
de correlação linear. Regressão linear. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Habilitar o aluno a utilizar/interpretar alguns métodos/resultados estatísticos de nível básico. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
O aluno deve demonstrar que compreende os métodos básicos de Estatística (Descritiva e Inferencial) e 
que sabe das suas potencialidades e principalmente das limitações. Ele deve demonstrar domínio no uso 
dos métodos básicos de Estatística vistos no curso. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Número de vagas: 35 vagas Geologia 

Início do curso: 09/11/2020 

Fim do curso: 26/02/2021 

Horário de atividade síncrona: Quinta-feira entre 15:30 e 17:30 horas 

 
A cada semana (num total de 9 semanas) serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

1. Sessão remota assíncrona com os conteúdos da disciplina em formato vídeoaula ou leituras. 
2. Enquete pós-vídeoaula (opcional dependendo da semana). 
3. Estudo individual no tempo do aluno para pesquisas bibliográficas, leitura individual de textos e 

acesso a vídeos, sempre que possível enfocando em situações práticas com a natureza do curso. 
4. Sessão remota síncrona para tirar dúvidas e receber orientação com o professor. A sessão 

remota será realizada conforme previsto no horário de atividade síncrona. 
 
Detalhes sobres os procedimentos didáticos no período de Ensino Remoto Emergencial: 
 
a) sistema de comunicação: 
O AVA - UFPR virtual será utilizado para disponibilizar: 

1. Endereço de email exclusivo para troca de mensagens entre alunos e professor. 
2. Conteúdo programático da disciplina. 
3. Formato/Requisitos das avaliações. 
4. Vídeos-aulas (interativos ou não). 
5. Slides (em formato pdf) usados nas vídeos-aulas. 
6. Links para outros sítios eletrônicos contendo materiais relacionados aos temas da aula. 
7. Enquetes de opinião, engajamento ou controle de qualidade do curso. 
8. Avaliações online programadas. 
9. Sala de chat/fórum para que os alunos possam antecipar dúvidas com o professor. 
10. Repositório de materiais de pesquisa dos alunos e do professor. 
11. Os alunos serão cadastrados na plataforma MS 365 Teams para realizar as aulas síncronas, em 

horários pré-estabelecidos. 
 
b) modelo de tutoria a distância: 
A tutoria será realizada por professor do Departamento de Estatística da UFPR, em formato 100% 
remoto. Os alunos farão, no tempo deles e sem a interferência do professor, leitura de materiais, 
assistirão os vídeos recomendados e algumas atividades avaliativas rápidas para diagnóstico das 
dificuldades encontradas e saberes adquiridos por esforço próprio. Os encontros remotos síncronos serão 
usados para discutir as possíveis dificuldades e reforçar os conteúdos.  
 
Carga horária da primeira semana do curso: 
Carga horária semanal do professor para: 

1. Preparo do conteúdo para ambientação dos alunos: 4 horas. 
Carga horária semanal do aluno para: 

1. Consumir o material de ambientação: 4 horas. 
 
Carga horária da segunda semana até o final do curso: 
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Carga horária semanal do professor para: 
1. Atendimento remoto síncrono: 2 horas. 
2. Preparo de conteúdo assíncrono e avaliações: 5 horas. 

Carga horária semanal do aluno para: 
1. Consumir o material didático: 2 horas. 
2. Fazer o estudo individual: 1 horas. 
3. Participar do plantão de dúvidas e orientação: 2 horas. 
4. Realizar a avaliação: 2 horas. 

 
Na carga horária à distância do professor, além de acompanhar as atividades discentes; dar retorno às 
solicitações dos alunos no prazo de 24 horas; mediar atividades discentes; avaliar os estudantes e a 
disciplina. O professor participará de atividades de capacitação e atualização promovidas pela UFPR. 
 
c) material didático específico: 

1. Sítio eletrônico da disciplina que era ofertada no modo 100% presencial também será usado 
como material de apoio para acesso de conteúdo de ofertas presenciais anteriores. 

2. Além disso, vários materiais online são listados como referência bibliográfica básica e 
complementar. 

3. Vídeos que demonstram conceitos e ideias estatísticas, tais como os listados abaixo, serão 
utilizados nas atividades pré-aula: 

a) The best stats you've ever seen | Hans Rosling   (https://youtu.be/hVimVzgtD6w) 
b) TED Hans Rosling - Como Não Ser Ignorante Sobre o Mundo (https://youtu.be/Un_NuAlbplo) 

 
d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: 
A UFPR possui programa de inclusão digital para estudantes carentes da universidade, além de oferecer 
equipamento emprestado e plano de internet durante o período da pandemia de Covid-19. 
 
Caso as atividades presenciais da UFPR sejam retomadas e os laboratórios e prédios sejam reabertos 
para acesso aos alunos, o laboratório de estatística localizado no centro politécnico e os laboratórios de 
informática do setor de exatas poderão ser usados para acesso dos alunos ao curso à distância.   
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: 
No primeiro dia do curso será disponibilizado um vídeo com explicação detalhada dos procedimentos 
adotados para condução da disciplina. A primeira semana de aula será usada para ambientação dos 
alunos aos recursos tecnológicos utilizados no curso e a didática empregada no Ensino Remoto 
Emergencial. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades:  
A frequência do aluno será computada com base em atividades assíncronas a partir de enquetes 
semanais e avaliações semanais. Está previsto um número mínimo de 8 (oito) enquetes e 8 (oito) 
avaliações totalizando 16 atividades que contam presença. Para obter no mínimo 75% de presença, o 
aluno precisa participar de ao menos 12 destas atividades durante a disciplina. Conforme o número de 
atividades aplicadas, será calculada a frequência pela proporção de participação nestas atividades. 
 
g) cronograma de atividades semanais: 

1. Disponibilização do conteúdo (textos, vídeos, enquetes e exercícios). O material será 
disponibilizado toda segunda-feira até às 12:00 horas na plataforma moodle. 

2. Período para consumo de material e resolução dos exercícios. O período de consumo de material 
se inicia no instante da disponibilização dos conteúdos até o instante de encerramento da 
avaliação semanal. 

3. Plantão de atendimentos e solução de dúvidas. Os atendimentos servem para orientar os alunos 
sobre o curso, bem como auxiliar nas dúvidas em relação aos exercícios. Os encontros serão 
síncronos e devem ocorrer no horário de atividade síncrona. 

4. Realização da avaliação semanal. A avaliação semanal acontecerá na plataforma moodle de 
forma online, em toda sexta-feira, com duração de até 2 horas. A avaliação ficará disponível entre 
07:00 e 22:00 horas. O aluno entrará no sistema e, após iniciar a avaliação, terá até duas horas 
para finalizar. 

 
h) cronograma de conteúdo do curso (cada semana): 
O curso está dividido em 9 unidades didáticas (UD), sendo cada semana corresponde a uma unidade 
didática de ensino. A primeira semana será utilizada para ambientação dos alunos na plataforma e no 
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sistema de Ensino Remoto Emergencial adotado no curso. A última semana será utilizada exclusivamente 
para a realização do exame final.  
 
A tabela a seguir apresenta o cronograma detalhado do curso. 
 

UD Conteúdo previsto Período 

0 Ambientação ao sistema de ensino remoto emergencial: introdução ao 

Moodle, cronograma e avaliações; 

Introdução à estatística: importância, conceitos, elementos e 

aplicações; Coleta de dados: tipos de estudos e métodos de 

amostragem probabilística e não probabilística. 

09 – 13/Nov/2020 

1 Estatística descritiva; Tipos de variáveis; Gráficos para frequências de 

variáveis qualitativas e quantitativas; Medidas de resumo; Análise 

exploratória gráfica para duas ou mais variáveis; Catálogo de gráficos; 

Boas práticas para elaboração de visualizações a partir de dados. 

16 – 20/Nov/2020 

2 Probabilidades: conjuntos, operações, eventos e probabilidade; Regra 

da adição; Eventos independentes; Probabilidade condicional; 

Teorema de Bayes. 

23 – 27/Nov/2020 

3 Variáveis aleatórias: variáveis aleatórias discretas e contínuas; 

Suporte, funções de probabilidade, de densidade de probabilidade e 

de distribuição; Esperança matemática, variância e covariância; 

Variáveis aleatórias bidimensionais. 

30 – 04/Dez/2020 

4 Modelos de distribuição de probabilidades discretos e contínuos: 

fundamentação, aplicação e uso de cada um. Modelos discretos: 

Uniforme discreta, Binomial, Poisson e Geométrica; Modelos 

contínuos: Uniforme contínua, Exponencial e Normal. 

07 – 11/Dez/2020 

 Dias não letivos 21/Dez/2020– 

16/Jan/2021 

5 Distribuição amostral: definição de distribuição amostral e usos; 

Distribuição amostral da média e da variância; Teorema do limite 

central; Distribuição t e F. 

Estimação pontual e intervalar: métodos de estimação; Propriedade 

dos estimadores; Conceito de intervalo de confiança; Intervalo de 

confiança para a média, proporção e variância. 

18 – 22/Jan/2021 

6 Testes de hipótese e tamanho de amostra: Hipótese e tipos de erro de 

decisão; Componentes de um teste de hipótese; Testes de hipótese 

para a média, proporção e variância. 

25 – 29/Jan/2021 

7 Teste de hipótese para correlação, para aderência de distribuição e 

independência em tabelas de contingência;  

Principais testes de hipótese não paramétricos;  

Tamanho de amostra para média, proporção e variância. 

01 – 05/Fev/2021 

8 Noções de análise de variância e regressão linear simples. 08 – 12/Fev/2021 

 Dias não letivos 15 – 19/Fev/2021 

9 Exame final 22 – 26/Fev/2021 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A nota do curso será formada por 2 (dois) componentes:  
1. Frequência (%) pela participação nas atividades semanais, provenientes das enquetes e 

avaliações: haverá bonificação máxima de 10% sobre o desempenho. A bonificação será de 5% 
para alunos com mais de 75% de presença e de 10% sobre o desempenho para alunos com 
100% de presença ou que perderam apenas uma atividade. 

2. Desempenho médio (0 – 100) na realização das 8 (oito) avaliações semanais, correspondentes 
as unidades didáticas 1 a 9: Para mitigar problemas de conexão e ambientação, as 2 (duas) 
menores notas dentre as 8 avaliações serão desconsideradas para o cálculo do desempenho. 
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A nota no curso é resultado de:  
Nota no curso = Desempenho * Bonificação. 

Assim, um aluno que fez 15 atividades em 16 possíveis e possui desempenho de 64% terá média final de: 
Nota no curso = 64 * 110% = 70. 

 
Critérios para avaliação: 
- Presença de pelo menos 75% e nota igual ou acima de 70 → Aprovado sem exame final. 
- Presença de pelo menos 75% e nota entre 40 e 70 → Exame final. 
- Média após exame final igual ou acima de 50 → Aprovado. 
- Nota inferior a 40 ou presença inferior a 75% → Reprovado. 
- Média após exame final inferior a 50 → Reprovado. 
 
Na plataforma moodle, os seguintes itens serão apresentados aos alunos: 
- Calendário das avaliações, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas; 
- Tipo de avaliação que será realizada; 
- Sistema de aprovação (médias das avaliações, frequência das enquetes, avaliações, entre outras 
informações). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
1. DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA UFPR. CE003 - ESTATÍSTICA II (Notas de Aula). 

http://sites.google.com/site/estcompufpr/ 
2. http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node1.html 
3. https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/livro 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
1. http://www.pemd.univasf.edu.br/arquivos/estatistica.pdf 
2. http://www.de.ufpb.br/~ulisses/disciplinas/livro-cpe-i.pdf 
3. https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioe

statistica_2019.pdf 
4. http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/NOTAS%20DE%20AULA%20DE%20ESTATI

STICA.pdf 
5. http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila%20de%20Estatistica.pdf 

  

 
Professor da Disciplina: Stela Adami Vayego 

 
Contato do professor da disciplina (e-mail): vayego@ufpr.br 
 

Assinatura: _______ ___________________________________ 

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: PAULO JUSTINIANO RIBEIRO JUNIOR 

 
Assinatura: __________________________________________ 

 

 
*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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Ficha 2 

Período Especial
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). 
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial da 
disciplina GC020-Hidrogeologia I
UNIDADE CURRICULAR: Hidrogeologia I Código: GC020 
Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(  ) Semestral      (  ) Anual       ( X ) Modular Número de vagas: 30

Pré-requisito: 
GC008

Co-requisito: ---
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (   ).............. % EaD*
(X) ERE – Ensino Remoto Emergencial

CH Total: 60
CH semanal: 6h

Padrão (PD): 
60h

Laboratório 
(LB): 0

Campo 
(CP): 0

Estágio 
(ES): 0

Orientada 
(OR): 0

Prática Específica 
(PE): 0

EMENTA

Ocorrência das águas subterrâneas. Definição e conceitos básicos dos sistemas aquíferos. Definições e conceitos para
a hidráulica de poços. Princípios fundamentais do movimento das águas subterrâneas. Hidráulica de poços tubulares.
Determinação  das condições de exploração de poços.  Obras  de captação de água subterrânea.  Locação de poço
tubular. Qualidade das águas subterrâneas.
 

JUSTIFICATIVA  DA PROPOSTA

A disciplina GC020-Hidrogeologia I é uma disciplina obrigatória do 5° período do curso de Geologia, cuja carga
horária semanal está dividida em 2h de aulas teóricas e 2h de aulas práticas. 
As aulas teóricas consistem na exposição, explicação e exemplificação do conteúdo dos capítulos dos livros-texto,
relacionados aos temas do programa da disciplina. 
As aulas práticas tem por objetivo o melhor entendimento e fixação da teoria e consistem na resolução de parte dos
exercícios  que constam nos finais dos capítulos sobre os temas teóricos lecionados e de visitas técnicas  (uma à
Estação Meteorológica do INMET no Centro Politécnico e outra, quando possível, a uma obra de perfuração de poço
tubular profundo).
Nas aulas presenciais, a resolução das listas de exercícios é feita, às vezes simultaneamente à exposição do conteúdo
teórico e, às vezes na aula seguinte à aula teórica. 
No Ensino  Remoto  Emergencial  o  conteúdo das  aulas  teóricas  será  passado  na  forma  de  atividades  síncronas,
enquanto que as aulas práticas poderão ser substituídas por atividades assíncronas, assistidas por tutoria, sem que
haja prejuízo no aprendizado da/o aluna/o. 
A  visita  técnica  a  uma  obra  de  perfuração  de  poço  poderá  ser  substituída  por  vídeos  de  perfuração  de  poços
disponíveis no “You Tube”, enquanto que a visita à estação do INMET será substituída pela apresentação de fotos
dos equipamentos usados para medir parâmetros climáticos dessa estação.
Assim, com as adaptações aqui propostas, é viável ministrar, de forma remota, a disciplina GC020-Hidrogeologia I
no período emergencial, proporcionando à/ao aluna/o um conhecimento equivalente ao que iria adquirir no modo
presencial  e  minimizando  a  interrupção  do  fluxo  da/o  discente  para  completar  os  créditos  necessários  para  a
conclusão do curso.

PROGRAMA 

O Ciclo Hidrológico. Balanço hídrico: elementos de hidrologia e a equação hidrológica. 
Componentes do balanço hídrico: escoamento superficial, evapotranspiração, precipitação e infiltração
Instrumentos de medição de parâmetros climáticos usados no cálculo dos componentes do balanço hídrico.
Propriedades Físicas de Aquíferos.
Fluxo da água em meios porosos: Lei de Darcy. 
Classificação de aquíferos quanto à pressão no topo da zona saturada.
Superfícies freática e potenciométrica. 
Mapas de superfícies equipotenciais: procedimentos de construção e utilização.
Transmissividade e Armazenabilidade. 
Métodos de perfuração de poços tubulares profundos.
Introdução à Hidráulica de Poços.

Documento Ficha 2 ERE2020 GC020 Hidrogeologia I (3034038)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 37



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

Poços de monitoramento do aquífero freático 
Qualidade química da água subterrânea.
Características hidrogeológicas das formações geológicas no Estado do Paraná.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar à/ao  discente  o conhecimento  básico sobre a  origem e formas  de ocorrência  da água subterrânea,
propriedades físicas de aquíferos, fluxo da água subterrânea, tipos de obras de captação e aproveitamento sustentável
de recursos hídricos subterrâneos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar  a/o discente,  por meio de aulas  teóricas  e exercícios práticos,  a discorrer ou resolver problemas relacionados aos
seguintes temas:

Estimativa da recarga de aquíferos por meio do balanço hídrico.

Origem, formas de ocorrência e fluxo de águas subterrâneas.

Hidráulica de poços tubulares e tipos obras de captação de águas subterrâneas. 

Controle e caracterização química da água subterrânea e parâmetros de potabilidade.

Características hidrogeológicas das formações geológicas do Estado do Paraná.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial será realizada da seguinte forma:

a) sistema de comunicação:

- Já existe uma página da web onde ficam disponibilizados todo o conteúdo da disciplina, textos de apoio, imagens,
vídeos e artigos científicos, com acesso irrestrito permitido às/aos alunas/os matriculadas/os na disciplina.

- A  interação  com  as/os  estudantes  durante  as  atividades  síncronas  será  feita  por  meio  de  ferramentas  para
comunicação remota como Skype, Google Hangouts Meets, Microsoft Teams, Jitsi Meet, Zoom Meetings, Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) ou outros semelhantes. A escolha da plataforma a ser usada será feita após uma
consulta prévia às/aos alunas/os matriculadas/os para definir qual é a mais adequada à infraestrutura e familiarização
de  cada  um  deles.  Além  disso,  se  dará  preferência  à  plataforma  que  permita  a  gravação  da  aula,  que  ficará
disponibilizada na página da disciplina.

- Para facilitar a comunicação docente-discentes será criado um grupo da turma no WhatsApp, de modo que se tenha
uma comunicação entre todos os envolvidos para tratar de qualquer assunto pertinente à disciplina a qualquer hora do
dia ou da noite.

- As  atividades  assincronas  serão  disponibilizadas  na  página  da  disciplina  e  comunicado  à  classe  por  meio  do
WhatsApp. 

b) modelo de tutoria: 

A tutoria será feita pelo docente, que reservará 02h por semana para encontro um virtual com a turma na mesma
plataforma usada para as atividades síncronas. Nesse encontro semanal serão solucionadas as dúvidas relacionadas às
atividades assíncronas ou qualquer outra relacionada ao conteúdo lecionado. O dia da semana e a hora de início desse
encontro serão combinados com a turma de modo a atender plenamente a todas e a todos.

Além disso, as/os discentes poderão entrar em contato com o docente, via WhatsApp, para tratar de qualquer assunto 
de seu interesse ou solicitar uma tutoria extraordinária em data e horário conveniente a todas e a todos. 

c) material didático para as atividades de ensino:

Os temas a serem lecionados de forma síncrona serão disponibilizados na forma de slides na página da disciplina.

A bibliografia a ser utilizada é composta por títulos de livre acesso e podem ser obtidas nos seguintes sítios da 
internet:
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http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Livro-%22Hidrogeologia%3A-Conceitos-e-
Aplicacoes%22-1130.html

https://gw-project.org/books/

https://www.zuj.edu.jo/download/10-83-the-handbook-of-groundwater-engineering-pdf/

Os  títulos  recomendados  na  lista  bibliográfica  estarão  disponibilizados  na  página  da  disciplina  e  poderão  ser
baixados diretamente da página, não havendo necessidade da/do aluna/o acessar os links citados.

As listas de exercícios serão passadas em seguida às aulas teóricas relacionadas. Embora façam parte da avaliação de
desempenho, as/os discentes receberão orientação prévia de como resolver cada exercício. 

Todos os exercícios serão corrigidos durante o período de tutoria ou, quando necessário, em período extraordinário.

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessário à disciplina:

Para acompanhamento da disciplina serão necessários acesso a uma linha de internet e um meio para se conectar a
essa linha (computador, tablet, celular, etc.)

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: contemplar um
período para a ambientação desses alunos no início da disciplina

A ambientação ao ensino remoto será feita na primeira semana do curso. 

f) identificação do controle de frequência das atividades. 

O controle de frequência será feito por meio da realização e entrega das atividades assíncronas no prazo e forma
combinados com a turma.

g) indicação do número de vagas:  

Serão ofertadas 30 vagas em uma única turma.

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: 

A disciplina será ministrada em 11 semanas sendo as 10 primeiras semanas reservadas para lecionar o conteúdo
teórico e prático e a 11ª semana reservada para o exame final. A disciplina está dividida em 30 horas de atividades
síncronas e 30 horas de atividades assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas nas quintas-feiras das 14h30
às 16h30 e nas sextas-feiras, das 14h30 às 15h30. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho das/dos discentes será feita por meio de exercícios (atividades assíncronas com prazo de
entrega de 72h), dois trabalhos escritos (em grupo) e duas provas parciais (atividades assíncronas com prazo de
entrega de 24h). A média parcial será igual à média aritmética das notas obtidas nos exercícios, trabalhos escritos em
grupo e nas provas parciais. 
Caso a média parcial seja inferior a 70,0 (setenta vírgula zero), a/o aluna/o deverá fazer a prova final (atividade
assíncrona com prazo de entrega de 24h). Será considerado aprovada/o a/o discente que tiver obtido média parcial
superior ou igual a 70,0 (setenta vírgula zero) ou média final superior ou igual a 50,0 (cinquenta vírgula zero) e
frequência em pelo menos 75% do curso.
No primeiro dia de aula as/os alunas/os receberão o calendário das atividades avaliativas, com as datas, horários,
tipos de avaliação e os respectivos conteúdos que serão exigidos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Feitosa, F. A. C. (Coord.), Manoel Filho, J., Feitosa, E. C., Demetrio, J. G. A. Hidrogeologia: conceitos e aplicações,
3Ed. CPRM, 2008.

Disponível em:
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http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Livro-%22Hidrogeologia%3A-Conceitos-e-
Aplicacoes%22-1130.html

Woessner, W. W. Poeter, E. P., Hydrogeologic properties of earth materials and principles of groundwater 
flow, Guelph : Groundwater Project, 2020.

Disponível em:
https://gw-project.org/books/

Freeze, R.A.; Cherry, J. A., Groundwater. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1979. 

Disponível em:
https://gw-project.org/books/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Delleur, J. W. (Ed.), The Handbook of groundwater engineering, 2.ed. Boca Raton : CRC Press, 2007

Disponível em:
https://www.zuj.edu.jo/download/10-83-the-handbook-of-groundwater-engineering-pdf/

Professor da Disciplina: Eduardo Hindi

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): hindi@ufpr.br (99251-2491)

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA

Semana Data Duração Atividade

I
12/Nov/20 2h Ambientação ao ensino remoto

Balanço hídrico: estimativa de recarga de aquíferos

13/Nov/20 1h Orientação – Exercícios

II
19/Nov/20 2h Componentes do balanço hídrico: Escoamento Superficial

20/Nov/20 1h Orientação – Exercícios

III
26/Nov/20 2h Componentes do balanço hídrico: Evapotranspiração, precipitação e infiltração

27/Nov/20 1h Orientação – Exercícios

IV
03/Dez/20 2h Propriedades Físicas de Aquíferos

04/Dez/20 1h Orientação – Exercícios

V
10/Dez/20 2h Fluxo da água em meios porosos – Lei de Darcy e potenciometria

11/Dez/20 1h Orientação – Exercícios

VI

17/Dez/20 2h Fluxo da água em meios porosos - Transmissividade e armazenabilidade

19/Dez/20 1h
Orientação – Exercícios
Prova Parcial 2

23/Dez/20 a 15/Jan/21 - Recesso

VII
21/Jan/20 2h Métodos de perfuração de poços tubulares profundos

22/Jan/20 1h Orientação – Exercícios

VIII
28/Jan/21 2h Introdução à Hidráulica de Poços.

29/Jan/21 1h Orientação – Exercícios

IX
04/Fev/21 2h Poços de monitoramento do aquífero freático e Qualidade Química da Água Subterrânea

05/Fev/21 1h Orientação – Exercícios

X

11/Fev/21 2h Características hidrogeológicas das formações geológicas no Estado do Paraná

12/Fev/21 1h
Orientação – Exercícios
Prova Parcial 2

13 a 21/Fev/2021 – Recesso - Carnaval

XI
25/Fev/21 2h Tutoria para esclarecimento de dúvidas

26/Fev/21 1h Prova Final
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Ficha 2 

Período Especial
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). 
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial da 
disciplina GC006-Geologia Geral I
UNIDADE CURRICULAR: Geologia Geral I Código: GC006 
Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

( ) Semestral      (  ) Anual       ( X ) Modular Número de vagas: 30

Pré-requisito: --- Co-requisito: ---
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (   ).............. % EaD*
(X) ERE – Ensino Remoto Emergencial

CH Total: 60
CH semanal: 6h

Padrão (PD): 
60h

Laboratório 
(LB): 0

Campo 
(CP): 0

Estágio 
(ES): 0

Orientada 
(OR): 0

Prática Específica 
(PE): 0

EMENTA

 Origem, estrutura e composição interna da Terra. Tectônica global. Terremotos e processos vulcânicos. Processos de
formação de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Procedimentos para identificação e descrição de rochas.
Processos de alteração química e física de rochas. Processos de deformação de rochas. Técnicas de atividades 
práticas em Geologia.

JUSTIFICATIVA  DA PROPOSTA

A disciplina GC006-Geologia Geral I é uma disciplina obrigatória destinada às/aos calouras/os do curso de Geologia.
Devido à pandemia de Corona vírus, a  disciplina foi obrigatoriamente interrompida após duas semanas de aulas
presenciais. Isso causou um impacto muito grande no ânimo das/dos alunas/os recém admitidas/os no curso. Com a
incerteza de reinício das aulas e para não diminuir o entusiasmo da turma, o docente responsável pela disciplina
começou uma série encontros informais e virtuais, por meio da plataforma Skype, para conversar sobre assuntos
relacionados à Geologia com a turma. Aos poucos percebeu-se a necessidade de uma atividade mais formal para que
houvesse um comprometimento maior da turma com essa atividade. 

No entanto, o Colegiado do Curso de Geologia, por consenso decidiu que as disciplinas com aulas práticas e aulas de
campo não deveriam ser ministradas de forma remota, dada a importância fundamental que tais atividades têm na
formação profissional da/o geóloga/a. Essa decisão inviabilizou a possibilidade de lecionar a disciplina sem que fosse
de forma presencial.

Com a publicação da Resolução 65/2020 do CEPE, houve nova reunião do Colegiado do Curso de Geologia, que
decidiu pela oferta da disciplina em questão. Foi feita uma consulta à turma sobre a possibilidade de lecionar a
disciplina Geologia Geral I na modalidade ERE-Ensino Remoto Emergencial e dos 38 alunas/os matriculadas/os, 23
se manifestaram favoráveis, 7 não estão em condições de participar neste período e 8 não responderam.

Assim, para atender às/aos 23 alunas/aos que se dispuseram a cursar a disciplina na modalidade ERE, foram feitas
adaptações ao método de ensino da disciplina,  de modo que os prejuízos ao aprendizado do conteúdo teórico e
prático da disciplina sejam mínimos.

As possíveis deficiências na parte prática e a impossibilidade de realização de aulas de campo são lacunas que serão
sanadas quando a disciplina Geologia Geral II for ofertada às/aos discentes que cursarão Geologia Geral I no período
emergencial.

A oferta de Geologia Geral I neste momento, contribuirá para manter a turma de 2020 conectada com a Geologia,
reduzindo a evasão prematura do curso e permitirá a esses alunos recuperar a continuidade no curso, interrompida
pela pandemia. Outro fator a ser considerado é que se evitará um maior acúmulo de alunos em 2021, já que novos
calouros serão admitidos no próximo ano.

Espera-se que o Colegiado do Curso de Geologia, após a análise do programa apresentado e das considerações feitas
aqui, acate esta proposta de ensino remoto e delibere favoravelmente à matrícula das calouras e dos calouros em
Geologia Geral I.
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PROGRAMA 

- Doutrinas fundamentais da Geologia: Catastrofismo x Uniformitarismo, Plutonismo x Netunismo e
       Fixismo x Mobilismo
- Aspectos gerais sobre a tectônica global
- Processos vulcânicos
- Terremotos e a estrutura e composição interna da Terra
- Introdução à petrologia de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas
- Introdução aos processos deformacionais de rochas - Estruturas dúcteis e rúpteis
- Bússola Brunton – Aplicações e técnica de uso

OBJETIVO GERAL

A  disciplina  GC006-Geologia Geral I  é  uma  disciplina  de  cunho  generalista  que  visa  dar  à/ao  discente  os
conhecimentos básicos da dinâmica interna da Terra necessários ao aprofundamento dos temas a serem vistos de
forma específica nos semestres mais avançados do curso de Geologia.

Além disso, o conhecimento transmitido na disciplina visa a formação técnico-científica da/do discente por meio da
integração dos temas teóricos com atividades práticas desenvolvidas em sala de aula ou em trabalhos de campo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pretende-se que, ao fim da disciplina, a/o discente tenha adquirido conhecimento que a/o tornem capaz de:

a) discorrer sobre os temas:
- Doutrinas fundamentais da Geologia.
- Origem, estrutura e composição interna da Terra.

- Tectônica global, terremotos e processos vulcânicos.

- Processos de formação de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares.

- Processos causadores de deformação em rochas e seus produtos.

- Aplicações da bússola Brunton

b) realizar as seguintes atividades:

- Identificar e descrever amostras dos três tipos de rochas.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial será realizada da seguinte forma:

a) sistema de comunicação: 

- Já existe uma página da web onde ficam disponibilizados todo o conteúdo da disciplina, textos de apoio, imagens,
vídeos e artigos científicos, com acesso irrestrito permitido às/aos alunas/os matriculadas/os na disciplina.

- A  interação  com  as/os  estudantes  durante  as  atividades  síncronas  será  feita  por  meio  de  ferramentas  para
comunicação remota como Skype, Google Hangouts Meets, Microsoft Teams, Jitsi Meet, Zoom Meetings, Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) ou outros semelhantes. A escolha da plataforma a ser usada será feita após uma
consulta prévia às/aos alunas/os matriculadas/os para definir qual é a mais adequada à infraestrutura e familiarização
de  cada  um  deles.  Além  disso,  se  dará  preferência  à  plataforma  que  permita  a  gravação  da  aula,  que  ficará
disponibilizada na página da disciplina.

- Para facilitar a comunicação docente-discentes será criado um grupo da turma no WhatsApp, de modo que se tenha
uma comunicação entre todos os envolvidos para tratar de qualquer assunto pertinente à disciplina a qualquer hora do
dia ou da noite.

- As  atividades  assincronas  serão  disponibilizadas  na  página  da  disciplina  e  comunicado  à  classe  por  meio  do
WhatsApp. 
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b) modelo de tutoria: 

A tutoria será feita pelo docente, que reservará 02h por semana para encontro um virtual com a turma na mesma
plataforma usada para as atividades síncronas. Nesse encontro semanal serão solucionadas as dúvidas relacionadas às
atividades assíncronas ou qualquer outra relacionada ao conteúdo lecionado. O dia da semana e a hora de início desse
encontro serão combinados com a turma de modo a atender plenamente a todas e a todos.

Além disso, as/os discentes poderão entrar em contato com o docente, via WhatsApp, para tratar de qualquer assunto 
de seu interesse ou solicitar uma tutoria extraordinária em data e horário conveniente a todas e a todos. 

c) material didático para as atividades de ensino:

Os temas a serem lecionados de forma síncrona serão disponibilizados na forma de slides na página da disciplina.

A bibliografia a ser utilizada é composta por títulos de de livre acesso e podem ser obtidas nos seguintes sítios da 
internet:

https://opentextbc.ca/geology/ 

https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Geology

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks?term=geology&commit=Go

Os  títulos  recomendados  na  lista  bibliográfica  estarão  disponibilizados  na  página  da  disciplina  e  poderão  ser
baixados diretamente da página, não havendo necessidade da/do aluna/o acessar os links citados.

As atividades práticas relacionadas aos temas tectônica global, terremotos e estrutura interna da Terra, processos
vulcânicos e estruturas em rochas são exercícios escritos e não dependem do uso de qualquer tipo de equipamento
sofisticado, programas específicos ou amostras. Deverão ser impressos pela/o aluna/o e resolvidos usando apenas
lápis ou caneta, régua, compasso, transferidosr e calculadora simples. 

As atividades assíncronas relacionadas à identificação e descrição de amostras tipos de rochas serão realizadas por
meio de imagens com alta resolução de amostras de rochas (da coleção particular do docente) a serem enviadas
às/aos discentes e com o auxílio do texto “Dicas para descrição de rochas” (de autoria do docente) disponibilizado na
página da disciplina. Além disso, as/os discentes poderão usar os links abaixo para acessar imagens de amostras
virtuais de rochas.

https://museuhe.com.br/

https://sketchfab.com/3d-models/banded-red-jasper-var-chalcedony-with-quartz-
cca1282737d446d28165160810a2f73b

https://australian.museum/learn/minerals/shaping-earth/classification-of-igneous-rocks/

https://opengeology.org/historicalgeology/virtual-sample-sets/vss-igneous-rocks/

As/os discentes serão estimulados a identificar e descrever os tipos de rochas enconcontrados em suas casa (tampos
de mesa, pias, calçadas, revestimentos de parede, etc.) ou amostras que tenham coletado. 

Todos os exercícios e descrições de amostras serão corrigidos durante o período de tutoria ou, quando necessário, em
período extraordinário.

Embora as aulas de campo sejam fundamentais para a complementação do conteúdo teórico visto em sala e para o
desenvolvimento de  habilidades  necessárias  ao  trabalho  de  campo,  elas  não  serão  realizadas  durante  o período
especial. Essas aulas serão desenvolvidas durante a disciplina GC008-Geologia Geral II, quando retornarem as aulas
na modalidade presencial. Antes da realização dessas aulas de campo, será feita uma revisão do conteúdo teórico
necessário para a melhor compreensão dos aspectos geológicos a serem vistos nos afloramentos.
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d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessário à disciplina:

Para acompanhamento da disciplina serão necessários acesso a uma linha de internet e um meio para se conectar a
essa linha (computador, tablet, celular, etc.)

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: contemplar um
período para a ambientação desses alunos no início da disciplina

A ambientação ao ensino remoto será feita na primeira semana do curso. 

Deve-se observar que nas seis primeiras semanas, em seguida à suspensão das aulas no início da pandemia, havia a
prática de dois encontros virtuais por semana com a turma. Assim, acredita-se que a ambientação ao ambiente de
aulas remotas será fácil e prontamente assimilada pelas/os discentes.   

f) identificação do controle de frequência das atividades. 

O controle de frequência será feito por meio da realização e entrega das atividades assíncronas no prazo e forma
combinados com a turma.

g) indicação do número de vagas:  

O número de vagas a ser ofertado no período especial se baseia no número de alunos que manifestaram interesse em
cursar a disciplina, de acordo com a consulta feita à turma. Serão ofertadas 30 vagas em uma única turma para
atender a demanda. 

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: 

A disciplina será ministrada em 11 semanas sendo as 10 primeiras semanas reservadas para lecionar o conteúdo
teórico e a 11ª semana reservada para o exame final. A disciplina está dividida em 30 horas de atividades síncronas e
30 horas de atividades assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas nas segundas-feiras das 13h30 às 15h30
e nas terças-feiras, das 13h30 às 14h30. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho das/dos discentes será feita por meio de exercícios (atividades assíncronas com prazo de
entrega de 72h) e duas provas parciais (atividades assíncronas com prazo de entrega de 24h). A média parcial será
igual à média aritmética das notas obtidas nos exercícios e nas provas parciais. Caso a média parcial seja inferior a
70,0 (setenta vírgula zero), a/o aluna/o deverá fazer a prova final (atividade assíncrona com prazo de entrega de 24h).
Será considerado aprovada/o a/o discente que tiver obtido média parcial superior ou igual a 70,0 (setenta vírgula
zero) ou média final superior ou igual a 50,0 (cinquenta vírgula zero) e frequência em pelo menos 75% do curso.
No primeiro dia de aula as/os alunas/os receberão o calendário das atividades avaliativas, com as datas, horários,
tipos de avaliação e os respectivos conteúdos que serão exigidos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Johnson, C.; Affolter, M.D. Inkenbrandt, P.; Mosher, C.,  An Introduction to Geology, Salt Lake Community 
College, 2017.

Disponível em:
https://opentextbc.ca/geology/

Earle, S. Physical Geology. Victoria : BCcampus, 2015. 

Disponível em:
https://opentextbc.ca/geology/

Schulte, K. Fundamentals of Geology. Columbia Basin College, 2020.

Disponível em:
https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Geology
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Panchuk, K. Physical Geology - First University of Saskatchewan Edition, 2019.

Disponível em:
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks?term=geology&commit=Go

Professor da Disciplina: Eduardo Hindi

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): hindi@ufpr.br (99251-2491)

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA

Semana Data Duração Atividade

I
09/Nov/20 2h Ambientação / Doutrinas Fundamentais da Geologia

10/Nov/20 1h Orientação – Exercício sobre Doutrinas Fundamentais da Geologia 

II
16/Nov/20 2h Tectônica global

17/Nov/20 1h Orientação – Exercício sobre tectônica global

III
23/Nov/20 2h Tectônica global

24/Nov/20 1h Orientação – Exercício sobre tectônica global

IV
30/Nov/20 2h Terremotos e a estrutura e composição interna da Terra

01/Dez/20 1h Orientação – Exercício sobre terremotos

V
07/Dez/20 2h Processos vulcânicos

08/Dez/20 1h Prova Parcial 1

VI
14/Dez/20 2h Introdução à petrologia de rochas ígneas

15/Dez/20 1h Orientação – Exercício sobre rochas ígneas

VII
18/Jan/21 2h Introdução à petrologia de rochas sedimentares

19/Jan/21 1h Orientação – Exercício sobre rochas sedimentares

23/Dez/20 a 15/Jan/21 - Recesso

VIII
25/Jan/21 2h Introdução à petrologia de rochas metamórficas

26/Jan/21 1h Orientação – Exercício sobre rochas metamórficas

IX
01/Fev/21 2h Introdução aos processos deformacionais de rochas - Estruturas dúcteis e rúpteis

02/Fev/21 1h Orientação – Exercício sobre estruturas em rochas

X
08/Jan/21 2h Bússola Brunton – Aplicações e técnica de uso

09/Jan/21 1h Prova Parcial 2

12 a 21/Fev/21 - Recesso

XI
22/Fev/21 2h Tutoria para esclarecimento de dúvidas

23/Fev/21 1h Prova Final
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Ficha 2 – GC025 – GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA 

A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial da 
GC025 

Disciplina: Geologia Aplicada à Engenharia Código: GC025 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual
 ( x ) Modular ERE 

Ciclo: 04 
nº de vagas: 25  

Pré-requisito:  

 GC-021 
Co-requisito:  

Modalidade: 60h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 60   

CH semanal: média 

de 6,7  

Padrão (PD): 30   
Laboratório 

(LB): 30  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 
Orientada (OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 
A disciplina não possui aulas práticas que demandem acesso aos laboratórios da universidade. A carga horária de 
laboratório consiste na realização de atividades práticas de manipulação de dados, utilização de equações em 
análises de estabilidade de taludes e estudos dirigidos para aplicação de metodologias ativas de aprendizagem. 
Estas atividades poderão ser realizadas de forma satisfatória mesmo através de atividades remotas síncronas e 
assíncronas. A bibliografia utilizada pode ser adaptada para incorporar documentos digitais de acesso livre, 
disponíveis nos sites da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos, Comitê Brasileiro de Barragens, além do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, além de 
repositórios disponíveis nos sites das universidades nacionais e internacionais. 

 
EMENTA   

Geologia em obras de engenharia. Movimento de terras e estabilidade de taludes. Exploração do subsolo. Ensaios 
Geotécnicos. Geologia de barragens, túneis, estradas, aeroportos, fundações, obras de drenagem e irrigação, lavra 
a céu aberto. Geologia de Engenharia aplicada ao meio ambiente. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Fundamentos da geologia de engenharia, fatores geológicos e problemas geotécnicos. Fases de estudos geológicos 
e geotécnicos em obras de engenharia. Investigação geológico-geotécnica, métodos e técnicas indiretas e diretas 
de investigação de campo. Introdução à caracterização de maciços rochosos. Movimentos de massa gravitacionais 
(características e classificações) Métodos de análise de estabilidade de taludes em solo. Estabilidade de taludes em 
rocha. Softwares de modelagem geológica aplicados à geologia de engenharia e estabilidade de taludes. 
Caracterização de materiais naturais para construção. Métodos de melhoria de solos e contenção e estabilização de 
encostas. Processos erosivos, identificação, classificação e controle. Noções de teoria de fundação em solos e 
rochas. Introdução a geologia aplicada a barragens, obras lineares e sua interface com o meio geológico. 
Cartografia geotécnica e suas aplicações para estudos ambientais. 

 
OBJETIVO GERAL 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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O aluno deverá ser capaz de identificar, avaliar e entender os aspectos geológicos relevantes para estudos de obras 
de engenharia, principalmente ao que diz respeito à interface entre os materiais geológicos, hidrogeologia e os 
elementos estruturais da obra bem como de estabilidade de encostas e taludes em solo e rocha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O aluno deverá desenvolver ao longo do curso a capacidade de elaborar e interpretar perfis geológico-geotécnicos 
de regiões destinadas às obras de engenharia, indicar os melhores métodos de investigações de campo diretas e 
indiretas para estudo destas áreas, conhecer os elementos estruturais dos principais tipos de obras de grande 
porte e suas exigências em termos de qualidade de material geológico de apoio. Deverá ser capaz de classificar os 
diferentes tipos de movimentos gravitacionais de massa e entender as formas de avaliação e os principais 
parâmetros envolvidos na análise de estabilidade de encostas e taludes em solo e rocha e os mecanismos para sua 
ocorrência. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
O aprendizado é obtido mediante a solução de problemas a partir da análise, interpretação e discussão de dados 
geológicos, geofísicos e estatísticos sobre energia e recursos energéticos. São realizados exercícios de manipulação, 
análise e interpretação de dados de subsuperfície (poços, sísmica etc.), tanto de forma manual quanto utilizando 
programas computacionais específicos. Os estudantes são ainda estimulados a buscar, expor e discutir aspectos 
econômicos, sociais, políticos, históricos e ambientais relacionados à indústria energética. Aulas expositivas são 
associadas às atividades visando consolidar conceitos e esclarecer dúvidas. 

 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial será realizada da seguinte forma: 

 

 Natureza das atividades: as atividades serão distribuídas ao longo de 8 semanas nas quais compostas por 

um total de 26 horas de atividades síncronas e 34 de atividades assíncronas. As atividades síncronas 

ocorrerão nas terças-feiras das 9:30h as 11:30h, com apresentação de aula expositiva com duração de 

aproximadamente 60 minutos (a depender da dinâmica dos alunos) para embasamento teórico do tema da 

semana. Na sequencia a professora estará disponível para acompanhamento das atividades individuais 

relacionadas ao conteúdo da semana e também ao esclarecimento de dúvidas. Nas terças-feiras entre 9:30 

e 10:30 a atividades síncrona será destinada ao plantão de dúvidas e/ou a continuidade de realização da 

atividade proposta para a semana com orientação remota da professora.  

 

 Comunicação: os encontros síncronos serão realizados preferencialmente pelo microsoft Teams ou similar 

a ser decidido no primeiro dia de aula em comum acordo com os discentes matriculados. A disponibilização 

dos conteúdos será também realizado no Microsoft Teams no qual será criada uma sala de aula virtual. 

Poderão ainda ser disponibilizados conteúdos alternativamente através do e-mail institucional da UFPR, 

além de links do Youtube e Google Forms. 

 Material didático: além dos encontros síncronos poderão ser disponibilizadas vídeo-aulas e slides 

elaborados pela professora, artigos científicos em revistas de acesso livre ou com assinatura da UFPR e 

vídeos de acesso livre.  

 Recursos tecnológicos: programas computacionais de acesso livre, Google Forms, Kahoot ou similar e 

Google Earth. Para o acompanhamento das atividades o aluno deverá ter acesso à internet bem como 

dispor de um computador para acompanhamento das aulas e entrega das atividades. Para realização das 

atividades ser necessária a impressão de algumas folhas A4.  

 Frequência: o controle de frequência será dado pela entrega das atividades semanais conforme prazo 

estabelecido no cronograma da disciplina e/ou acordado com os discentes durante a aula síncrona, caso 

haja necessidade de alteração.  Tanto para aprovação, quanto para a realização da prova final, a frequência 

deve ser de, no mínimo, 75%. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 01 avaliação individual a ser realizada através de questionário em meio eletrônico com questões discursivas 
e/ou de múltipla escolha. A avaliação será síncrona e o aluno terá no máximo 1 hora para a realização da 
prova. Terá peso 1 e nota máxima de 100 pontos. 

 01 avaliação que será realizada em forma de seminário individual ou em dupla, conforme numero de 
alunos inscritos na disciplina.  

 08 exercícios e/ou atividades avaliativas a serem resolvidos durante os encontros síncronos e/ou atividade 
assíncrona. Estes exercícios deverão ser entregues nas datas acordadas durante os encontros síncronos. O 
conjunto de exercícios deverá totalizar a nota máxima de 100, correspondendo à média aritmética de todos 
os exercícios entregues e este total terá peso 1. 

 A nota final será composta pela média aritmética da prova (item “a”), do seminário (item ”b”) e da nota do 
conjunto de exercícios (item “c”). 

 Exame final - Avaliação individual com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito a 
consulta. 

CRONOGRAMA 
  

Sem/ 
data 

Atividade síncrona Atividade assíncrona Entrega 

 Conteúdo Carga (h) Conteúdo Carga (h)  

1 
03/11 

Ambientação e explicação sobre o sistema de aulas e 
atividades 
Fundamentos da GE / fatores geológicos e problemas 
geotécnicos / Fases de estudos geológicos e geotécnicos 
em obra de engenharia. 

2 
Leitura de 

texto 
2 10/11 

2 
10/11 

Investigação geológico-geotécnica/ Métodos e técnicas 
indiretas e diretas. 
Plantão de dúvidas. 

3 Atividade 1 3 17/11 

3 
17/11 

Introdução à caracterização de maciços rochosos. 
Plantão de dúvidas. 

3 Atividade 2 3 24/11 

4 
24/11 

Movimentos de massa/ Métodos de análise de 
estabilidade de taludes em solo. 
Plantão de dúvidas. 

3 Atividades 3 4 01/12 

5 
01/12 

Estabilidade de taludes em rocha. 2 
Atividade 4 4 08/12 

5 
02/12 

1ª avaliação  1 

6 
08/12 

Materiais naturais para construção. 2 Atividade 5 2 15/12 

6 
09/12 

Erosão e controle de processos erosivos 2 Atividade 6 3 16/12 

7 
15/12 

Métodos de melhoria de solos/ Noções de teoria de 
fundação em solos e rochas 

2 Atividade 7 3 19/01 

7 
16/12 

Introdução a geologia aplicada a barragens / Noções 
sobre obras lineares. 
 

2 Atividade 8 2 20/01 

8 
19/01 

Softwares aplicáveis a geologia de engenharia 
(modelagem e estabilidade de taludes) (grupos de 1 ou 2 
alunos (horário a combinar)  
 

0 
Preparação 
seminário 

8 26 e 27/01 

9 
26/01 

Avaliação 2 – apresentação do seminário  2    

9 
27/01 

Avaliação 2 – continuação 2    

 Total de horas 26  34  

09/02 Exame     
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7. Soils and Rocks:   https://www.abms.com.br/soils-and-rocks/ 
8. XII Conferencia Brasileira sobre Estabilidade de Encostas-COBRAE (2017). Anais. 

http://www.abms.com.br/anais-cobrae/ 
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2. Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (ABMS) http://www.abms.org.br 
3. Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT): www.ipt.br 
 
4. Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) http://cbdb.org.br/ 
5. International Commission on Large Dams: https://www.icold-cigb.org/ 
6. Comitê Brasileiro de Túneis: https://www.tuneis.com.br/ 
7. Rocsciense: https://www.rocscience.com/learning/hoeks-corner 
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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

 

UNIDADE CURRICULAR: Geologia Econômica  Código: GC122 

Natureza:  
( x ) Obrigatória (  ) Optativa ( x ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular 

Pré-requisito:  

Geologia Econômica I 

GC115 

Co-requisito: 

N.T. 

Modalidade: (  ) Presencial (  )Totalmente EaD   (   )   %EaD* 

( x )ERE de acordo com a Res. 65/20 – CEPE. 

CH Total: 60H 

CH semanal: 4h 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA  

 
Processos formadores de minerais metálicos e industriais na crosta terrestre; sedimentares, 
vulcanogênicos, residuais e supergênicos. Modelos descritivos e genéticos de depósitos 
minerais sedimentares, vulcanogênicos, residuais e supergênicos. Principais províncias 
minerais do Brasil. 

 

Justificativa da proposta 
 

Justifica-se a oferta desta disciplina durante o período especial porque há demanda por parte 
dos formandos. Ainda que esta seja uma disciplina com 50% de carga horária de atividades 
práticas, que envolvem a descrição de amostras de depósitos minerais, estas atividades podem 
ser adaptadas para o sistema remoto. Existem bancos de imagens tridimensionais, de rochas 
e minerais, em site de livre acesso, que podem ser usados e que permitem aos alunos uma 
experiencia mais próxima daquela proporcionada pelo manuseio das amostras no ensino 
presencial.  Na ausência de imagens 3D serão utilizadas fotografias de amostras da coleção 
de geologia econômica ou serão propostas outras atividades de cunho prático.  

 

 
PROGRAMA  

 
Semana 1 (03/11/20 a 06/11/20) Ambientação. Revisão de conceitos básicos Introdução 
da            disciplina. 
Semana 2 (09/11/20 a 13/11/20) Recursos minerais das bacias sedimentares: processos e 
produtos. 
Semana 3 (16/11/20 a 20/11/20) Depósitos sedimentares marinhos: Formações Ferríferas 
bandadas e depósitos de manganês.                      
Semana 4 (23/11/20 a 27/11/20) Depósitos sedimentares marinhos: evaporitos marinhos e 
hidrotermais.                      
Semana 5 (30/11/20 a 04/12/20) Depósitos sedimentares marinhos: ferro oolítico e nódulos 
polimetálicos.                 
Semana 6 (07/12/20 a 11/12/20) Depósitos sedimentares marinhos: fosfato e barita; carbonatos 
e derivados; sílica e cargas minerais.                 
Semana 7 (14/12/20 a 18/12/20) Depósitos diagenéticos marinhos e continentais: arenitos com 
cobre e urânio. Carbonatos a Pb-Zn (MVT).              
Semana 8 (18/01/21 a 22/01/21) Depósitos vulcanogênicos: processos e produtos. Depósitos 
em contexto vulcanossedimentar (SEDEX) 
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Semana 9 (25/01/21 a 29/01/21) Depósitos vulcanogênicos: depósitos em contexto de 
magmatismo máfico (Cu-Zn) e bimodal a félsicos (Zn-Cu-Pb). 
Semana 10 (01/02/21 a 05/02/21) depósitos minerais associados ao intemperismo e ação do 
clima: processos e produtos.   
Semana 11 (08/01/21 a 12/02/21) depósitos minerais associados ao intemperismo e ação do 
clima: depósitos de placeres eluviais, fluviais e marinhos; paleoplaceres a ouro e urânio. 
Semana 12 (22/02/21 a 26/02/21) depósitos minerais associados ao intemperismo e ação do 
clima: depósitos lateríticos e bauxitas (Al, Ni e Mn). 
Semana 13 (01/03/21 a 05/03/21) depósitos minerais associados ao intemperismo e ação do 
clima: gossans e depósitos de concentração residual. 
Semana 14 (08/03/21 a 12/03/21) Províncias Minerais do Brasil: contextos geotectônicos e 
potenciais metalogenéticos. 
Semana 15 (15/03/21 a 19/03/21) Avaliação. 

 
 
OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo principal da disciplina é capacitar o discente a reconhecer feições diagnósticas dos 
depósitos minerais gerados nos sistemas sedimentares, vucanogênicos, residuais e 
supergênicos, assim como, fornecer elementos que permitam a compreensão dos processos 
geradores de tais mineralizações. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Desenvolver no discente a habilidade de: a) identificar e diferenciar os minerais de minério e de 
ganga formados em ambiente sedimentar, vulcanogênicos, residual e supergênico; b) 
reconhecer as feições diagnósticas dos principais depósitos pertencentes a esses sistemas 
mineralizadores; c) compreender os processos geológicos responsáveis pela gênese das 
mineralizações;   
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida mediante atividades assíncronas e síncronas, sendo que a 
primeira corresponderá ao maior percentual da carga horária (C.H.) da disciplina (52,5h) e a 
segunda (7,5h) será utilizada para esclarecimento de dúvidas e aprofundamento dos temas 
abordados de forma assíncrona.   

 
- Serão ofertadas 16 vagas, o que corresponde a 50% do número de vagas normalmente 
ocupadas em período letivo regular, conforme estabelecido no Art. 8º da Resolução CEPE 
65/2020. 

- A disciplina será ofertada ao longo de 16 semanas, iniciando na primeira semana de 
novembro e contemplará 15 semanas de atividades didáticas e 1 semana reservada ao exame 
final.  

- A carga horária semanal será de 4 horas, sendo 30 minutos de atividades síncronas e 3 
horas e 30 minutos de atividades assíncronas. Os encontros síncronos ocorrerão às terças-
feiras das 9:00 às 9:30h.  

- A disciplina será estruturada usando a plataforma UFPR Virtual, tanto para 
disponibilização dos materiais e atividades assíncronas, quanto para a realização das 
atividades síncronas. O e-mail será um canal de comunicação alternativo.  

- Considerando a possibilidade de eventuais dificuldades de acesso à UFPR Virtual, em 
acordo prévio com os discentes, poderá ser utilizada a plataforma Microsoft Teams para 
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realização das atividades síncronas, já que esta está disponível e acessível via e-mail 
institucional.  

- Caso o aluno não possa acompanhar alguma das atividades síncronas, o conteúdo 
abordado será gravado e disponibilizado na Plataforma UFPR Virtual.   

- A ambientação com a plataforma será feita ao longo da primeira semana de atividades 
didáticas e orientações com relação ao funcionamento da disciplina, datas, prazos, materiais 
de consulta, forma de avaliação, controle de frequência e demais tópicos pertinentes serão 
apresentados aos discentes no ambiente virtual da UFPR e durante o primeiro encontro 
síncrono.  

- O conteúdo programático principal da disciplina será disponibilizado, preferencialmente, 
através de videoaulas previamente gravadas, juntamente com indicação de bibliografias para 
complementação do conteúdo e para orientar a realização das atividades propostas. Atividades 
e exercícios assíncronos serão propostos semanalmente, sempre às segunda-feira pela manhã 
e o prazo de entrega findará às quintas-feiras às 19h. Sempre utilizando a UFPR Virtual. 

- Os encontros síncronos servirão para retomar os temas abordados na semana anterior, 
sanar as dúvidas dos alunos, apresentar conteúdos complementares que não tenham sido 
abordados nas aulas gravadas e/ou fazer explanações sobre as atividades assíncronas 
propostas na semana. 

- Dúvidas individuais serão atendidas no prazo de até um dia útil, por meio de encontro 
online ou por e-mail (ariadneborgo@ufpr.br). 

- O envio das atividades assíncronas previstas, dentro do prazo, equivalerá a 4 horas de 
presença semanal. O envio de atividades fora dos prazos estipulado será considerado como 
ausência parcial ou total na respectiva semana, de acordo com critérios pré-estabelecidos e 
informado aos alunos junto à rubrica da atividade.  

- A adaptação do conteúdo prático da disciplina será feita com a substituição do manuseio 
das amostras por fotografias e imagens tridimensionais disponíveis online ou anexadas junto 
ao material que detalhará as atividades propostas. Para a descrição de rochas e minerais serão 
utilizados sites como: 

https://sketchfab.com/mfplenge/collections/minerals-with-cleavage 
https://sketchfab.com/WVUpetrology/collections/mineral-samples 
https://sketchfab.com/MineralogyPetrographyMuseum/models  
https://didatico.igc.usp.br/ 

 
- Nos casos em que não haja material de qualidade disponível online e, preferencialmente, 
em 3D, serão utilizadas fotografias das amostras da coleção de Geologia Econômica. Materiais 
de apoio para a identificação e descrição dos minerais e rochas serão disponibilizados na forma 
de videoaulas, textos e tabelas. 
 
- Para realização da disciplina, o aluno precisará dispor de um computador ou celular que 
permita a instalação da plataforma UFPR Virtual e de um pacote de dados de internet que o 
permita acessar a plataforma. Para minimizar problemas de acesso à internet, os vídeos e 
videoaulas serão disponibilizados como links do Youtube, inseridos na plataforma UFPR Virtual, 
para que não haja necessidade de os alunos baixarem vídeos pesados. Assim como os encontros 
síncronos não serão de participação obrigatória, já que servirão basicamente para esclarecer 
eventuais dúvidas, as quais podem ser dirimidas por e-mail. 

 
- Alunos que não disponham de um computador e que não o tenham conseguido junto à 
Prograd (Edital 13/2020 PRAE/UFPR – Apoio Pedagógico: Empréstimo de Notebook), mas que 
ainda sim optarem por fazer fazer a disciplina, poderão realizar as atividades propostas à mão. 
A mesma deverá ser inserida na plataforma da UFPR Virtual, como uma fotografia legível, em 
substituição ao arquivo digital da tarefa.  
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- Casos atípicos poderão analisados individualmente. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A média final será composta de:  

- 70% - Nota obtida pela média simples das notas das atividades e exercícios propostos 
semanalmente.  

- 30% - Nota(s) obtida(s) na avaliação.  
 
O formato da avaliação será especificado aos discentes no início das atividades didáticas.  
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Professor da Disciplina: Ariadne Borgo  
Contato do professor: (41) 999946696; ariadneborgo@ufpr.br 
Assinatura:  
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Profª. Drª. Barbara Trzaskos (CT/DGEOL)  

 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
 

CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 

 

SEMANA  

Conteúdo  

Atividades síncronas 
C.H. 30 min/semana 

Atividades assíncronas   

Descrição 
Descrição  

Carga 
Horária 

1  
03/11/20 a 
06/11/20  

03/11 
Ambientação; 

Apresentação do cronograma e dos 
procedimentos durante o ERE. 

 

Ambientação1  
Conteúdo teórico2: Revisão de conceitos básicos; 
Introdução da disciplina. 
Atividades3:              Atividade prática (ATV01) 

Prazo de entrega: 07/11 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H. semanal4:  4 h 

2  
09/11/20 a 
13/11/20  

10/11  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 1; esclarecimento de 

dúvidas sobre a ATV02. 

Conteúdo teórico: Recursos minerais das bacias 
sedimentares: processos e produtos. 
Atividades: Atividade prática (ATV02) 

Prazo de entrega: 19/11 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

3  
16/11/20 a 
20/11/20 

17/11  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 

Conteúdo teórico:  Depósitos sedimentares marinhos: 
Formações Ferríferas bandadas e depósitos de manganês.                      
Atividades: Atividade prática (ATV03) 

3 h e 30 
min 

 
1 Período para o aluno explorar e se ambientar com a plataforma UFPR virtual, tomar conhecimento dos procedimentos didáticos 
e recursos a serem adotados ao longo do Curso. 
2 Contempla vídeos e/ou videoaulas previamente gravadas e leitura da bibliografia indicadas 
3 Contempla exercícios e atividades práticas a serem entregues em data pré-estabelecida.  
4 Carga horária de atividades assíncronas + 32 min de atividade síncrona semanal 

Documento Ficha 2 ERE Geologia Econômica II (3030295)         SEI 23075.055520/2020-33 / pg. 56

https://www.researchgate.net/publication/233865378_Mineral_deposit_models
https://www.ufrgs.br/gravel/4/Gravel_4_11.pdf
mailto:ariadneborgo@ufpr.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA  
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA  

 

 
 

semana 2; esclarecimento de 
dúvidas sobre a ATV03. 

Prazo de entrega: 19/11 (19:00h) 

Total C.H semanal: 4 h 

4  
 23/11/20 a 

27/11/20 

24/11  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 3; esclarecimento de 

dúvidas sobre a ATV04. 

Conteúdo teórico: Depósitos sedimentares marinhos: 
evaporitos marinhos e hidrotermais.                      
Atividades: Atividade prática (ATV04) 

Prazo de entrega: 26/11 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

5  
30/11/20 a 
04/12/20 

01/12  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 4; esclarecimento de 

dúvidas sobre a ATV05; 

Conteúdo teórico: Depósitos sedimentares marinhos: 
ferro oolítico e nódulos polimetálicos.                 
Atividades: Atividade prática (ATV05) 

Prazo de entrega: 03/12 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

6  
07/12/20 a 
11/12/20 

08/12  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 5; esclarecimento de 

dúvidas sobre a ATV06. 

Conteúdo teórico: Depósitos sedimentares marinhos: 
fosfato e barita; carbonatos e derivados; sílica e cargas 
minerais.                 
Atividades: Atividade prática (ATV06) 

Prazo de entrega: 03/12 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

7  
14/12/20 a 
18/12/20 

15/12  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 6; esclarecimento de 

dúvidas sobre a ATV06. 

Conteúdo teórico: Depósitos diagenéticos marinhos e 
continentais: arenitos com cobre e urânio. Carbonatos a 
Pb-Zn (MVT).              
Atividades: Atividade prática (ATV07) 

Prazo de entrega: 03/12 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

RECESSO – 21/12 a 18/01 

8  
18/01/21 a 
22/01/21 

19/01  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 7; esclarecimento de 

dúvidas sobre a ATV08. 

Conteúdo teórico: Depósitos vulcanogênicos – processos 
e produtos. Depósitos em contexto vulcanossedimentar 
(SEDEX). 
Atividades: Atividade prática (ATV08) 

Prazo de entrega: 21/01 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

9  
25/01/21 a 
29/01/21 

26/01 
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 8; Apresentação da ATV09. 

Conteúdo teórico: Depósitos vulcanogênicos depósitos 
em contexto de magmatismo máfico (Cu-Zn) e bimodal a 
félsicos (Zn-Cu-Pb). 
Atividades: Atividade prática (ATV09) 

Prazo de entrega: 28/01 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

10 
01/02/21 a 
05/02/21 

02/02  
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 9; Apresentação da ATV10. 

Conteúdo teórico: depósitos minerais associados ao 
intemperismo e ação do clima: processos e produtos.   
Atividades: Atividade prática (ATV10) 

Prazo de entrega: 04/02 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

11 
08/02/21 a 
12/02/21 

09/02 
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 10; Apresentação da 

ATV11. 

Conteúdo teórico:  depósitos minerais associados ao 
intemperismo e ação do clima: depósitos de placeres 
eluviais, fluviais e marinhos; paleoplaceres. 
Atividades: - Atividade prática (ATV11) 

Prazo de entrega: 11/02 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

RECESSO – 15/02 a 20/02 
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12 
22/02/21 a 
26/02/21 

23/02 
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 11; Apresentação da 

ATV12. 

Conteúdo teórico: depósitos minerais associados ao 
intemperismo e ação do clima: depósitos lateríticos e 
bauxitas (Al, Ni e Mn). 
Atividades: Atividade prática (ATV12). 

Prazo de entrega: 25/02 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

13 
01/03/21 a 
05/03/21 

02/03 
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 11; Apresentação da 

ATV13. 
 

Conteúdo teórico: depósitos minerais associados ao 
intemperismo e ação do clima: gossans e depósitos de 
concentração residual.  
Atividades: Atividade prática (ATV13). 

Prazo de entrega: 04/03 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

14 
08/03/21 a 
12/03/21 

09/03 
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 13; Apresentação da 

ATV14. 

Conteúdo teórico: Províncias Minerais do Brasil: contextos 
geotectônicos e potenciais metalogenéticos. 
Atividades: - Atividade prática (ATV14). 

Prazo de entrega: 11/03 (19:00h) 

3 h e 30 
min 

Total C.H semanal: 4 h 

15 
15/03/21 a 
19/03/21 

16/03 
Discussão e aprofundamento dos 

conteúdos teóricos e atividades da 
semana 13; Considerações finais.  

Avaliação 
Prazo de entrega: 18/03 (19:00h)  

Total C.H semanal: 4 h 
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Ficha 2 Plano de Ensino 
Período Especial – GC015 

A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC015. 

Disciplina: Fotogeologia II Código: GC015 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( x ) Modular ERE 
Ciclo: 04 
nº de vagas: 25 

Pré-requisito:  

GC-011 e GC-006 

Co-

requisito:  

Modalidade: 60h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 60h 

CH semanal: 05 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB): 30 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 

Fotogeologia II é uma disciplina obrigatória do terceiro ano do curso de Geologia, que tem por objetivo 
ensinar técnicas de análise e interpretação de imagens de sensores remotos. A ementa e conteúdo 
programático podem ser facilmente adaptados a partir do uso de imagens de sensores remotos 
visualizados no software QGIS (acesso livre). Pretende-se, neste Período Especial, substituir as fotografias 
aéreas pelas imagens SRTM, satélite, mapas de declividade e mapas topográficos. Vale ressaltar que a 
adaptação trará modernidade à disciplina e aproximação com os métodos utilizados em empresas. 

 
EMENTA   

Teoria da análise e da interpretação de imagens. Elementos de foto análise de rede de drenagem e das 
formas do relevo. Elementos de fotointerpretação. Modelos de fotointerpretação e foto análise. 
Aplicações da fotointerpretação. Mapeamento foto geológico. 

 

PROGRAMA  
 

- Prática com a interpretação de rede de drenagem em área metamórfica. Identificação de diferentes 
feições de relevo. 
- Teoria sobre fotoanálise e fotointerpretação. Conceito sobre os elementos: textura, densidade, grau e 
ordem de estruturação e zonas homólogas. 
- Fotointerpretação em relevo sedimentar e sedimentar dobrado e falhado, com o traçado das lineações 
positivas e negativas, quebras topográficas, alinhamentos, assimetrias, delimitação e classificação das 
zonas homólogas. 
- Mapeamento foto geológico em área metamórfica com pouco intemperismo e com intemperismo 
acentuado. 
 

 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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OBJETIVO GERAL 
 
A(O) estudante deverá ser capaz de realizar os processos de foto leitura, foto análise e fotointerpretação 
de áreas com diferentes relevos e contextos geológicos.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Interpretar a rede de drenagens em área com rochas metamórficas. 

• Realizar a foto análise e fotointerpretação de áreas com diferentes relevos. 

• Identificar e delimitar zonas homólogas em áreas com diferentes contextos geológicos. 

• Gerar mapa foto geológico.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:  

 
a) Sistema de comunicação: Utilizaremos o ambiente virtual de aprendizagem UFPR Virtual e será 

criado um grupo no WhatsApp com toda a turma. Teremos plantões de dúvidas em horários pré-
estabelecidos, que acontecerão em sala do Conferência Web. 

b) Material didático para atividades de ensino: utilizaremos videoaulas, sínteses elaboradas pela 
professora, capítulos de livros, tutoriais e imagens a serem interpretadas. Os exercícios de 
interpretação de imagens serão realizados em ambiente SIG – no software QGIS de livre acesso. 

c) Infraestrutura tecnológica: estudantes deverão possuir computador com capacidade de 
processamento para o QGIS e internet com pacote de dados para download e upload de arquivos. 

d) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos: na primeira semana serão 
disponibilizadas videoaulas sobre a plataforma UFPR Virtual e tutorial básico de como inserir os 
arquivos disponibilizados e realizar a interpretação no QGIS. De modo alternativo, caso haja muita 
dificuldade com a manipulação dos dados em ambiente SIG, poderemos trabalhar com as imagens 
no powerpoint do Office 365. 

e) Identificação do controle de frequência: serão realizadas 6 atividades avaliativas (AA) e 6 tarefas 
para o controle de frequência, uma atividade por semana. 

f) Carga-horária semanal: a carga horária semanal será de 5 horas, desenvolvida em atividades 
assíncronas, pelo período de 12 semanas. As atividades iniciam-se toda segunda-feira, com a 
disponibilização do material didático. Os exercícios e as atividades avaliativas (AA) terão prazo de 
entrega toda quinta-feira, às 23h59. Haverá período de plantão de dúvidas, em horário a ser 
combinado com os discentes. 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada pelas seis atividades avaliativas (AA), cujas rubricas serão divulgadas na semana 

da avaliação. Os critérios de aprovação e exame final são os previstos na Resolução 37/97-CEPE (Capítulo 

X, Seção I- Normas Gerais de Avaliação). 

 
A nota final será definida pela média aritmética das 6 atividades avaliativas. 
Nas sextas-feiras será disponibilizado o feedback da tarefa para controle da frequência e da atividade 

avaliativa.  
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO 
 

Semana 1 (de 09/11/20 à 13/11/20) Ambientação. Interpretação de rede de drenagem. CH = 5h 

Semana 2 (de 16/11/20 à 20/11/20) Interpretação de rede de drenagem (AA1). CH = 5h 

Semana 3 (de 23/11/20 à 27/11/20) Interpretação de área com relevo sedimentar. CH = 5h 

Semana 4 (de 30/11/20 à 04/12/20) Interpretação de área com relevo sedimentar (AA2). CH = 5h 

Semana 5 (de 07/12/20 à 11/12/20) Interpretação de área com relevo dobrado e falhado. CH = 5h 

Semana 6 (de 14/12/20 à 18/12/20) Interpretação de área com relevo dobrado e falhado (AA3). CH = 5h 
 
21/12/2020 à 31/01/2021 - Férias 
 
Semana 7 (de 01/02/21 à 05/02/21) Interpretação de área com relevo metamórfico. CH = 5h 
Semana 8 (de 08/01/21 à 12/02/21) Interpretação de área com relevo metamórfico (AA4). CH = 5h 
 
15 à 20/02/2021 - Carnaval 
 
Semana 09 (de 22 à 26/02/21) Interpretação de área com relevo metamórfico com intemperismo. CH = 5h 
Semana 10 (de 01 à 05/03/21) Interpretação de área com relevo metamórfico com intemperismo. CH = 5h 

Semana 11 (de 08 à 12/03/21) Interpretação de área com relevo metamórfico (AA5). CH = 5h 
Semana 12 (de 15 à 20/03/21) Mapa fotogeológico (AA6). CH = 5h 
Semana 13 (de 22 à 27/03/21) Exame Final. 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARCANJO, J.B.A. Fotogeologia: conceitos, métodos e aplicações. Salvador: CPRM/SBG,144 p. 2011. 
http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/19390 

NADALIN, R.J. Fotointerpretação de relevo aplicada à cartografia geológica. In: NADALIN, R.J. (Ed.). 
Tópicos especiais em cartografia geológica. Curitiba: Impr. UFPR, 2016, cap. 4, p 111-148. 

SOARE, PC & FIORI, AP. 1976. Lógica e sistemática na análise e interpretação de fotografias aéreas em 
geologia. Not. Germorfol, Campinas, 16 (32):71. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
Imagens do Google Earth 
Imagens de relevo o Google Maps 
 
 

 
 
Professora da Disciplina: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 – GC119  
A modalidade da disciplina ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE).   
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC119  
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC-I  Código: GC119  

Natureza:   
( x ) Obrigatória   
(  ) Optativa  

( X ) Semestral      (  ) Anual  (  ) Modular   

Pré-requisito: Co-requisito:   Modalidade: 30h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 
Nº59/20-CEPE)  

CH Total: 30  

CH semanal: 
02  

Padrão 
(PD):  

0 

Laboratório  

(LB): 0  

Campo  

(CP): 0  

Estágio  

(ES): 0  

Orientada  

(OR): 90 

Prática Específica  

(PE): 0  

EMENTA 
O TCC tem por finalidade que o aluno desenvolva um trabalho e adquira conhecimento científico 
e/ou técnico especializado. O conteúdo do TCC poderá ser referente a qualquer uma das áreas de 
conhecimento do currículo do Curso de Geologia. O TCC é regido pela legislação vigente e pelo 
disposto no “Regulamento das Disciplinas: Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de 
Conclusão de Curso II do Curso de Graduação em Geologia da UFPR” A 

 

JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a oferta dessa disciplina por tratar-se de uma disciplina obrigatória do nono período do 
curso de Geologia, a qual é pré-requisito para a disciplina obrigatória TCC-II. Assim, realizar essa 
disciplina durante o período especial permitirá aos alunos avançar na grade horária nos próximos 
semestres ou períodos especiais, caso novo ciclos venham a ser ofertados. O conteúdo da 
disciplina é teórico e pode ser adaptado para o ensino remoto emergencial. 

 

PROGRAMA   
O TCC-I está condicionado à apresentação de um projeto à Comissão de TCC, que tem competência 
para analisar, solicitar alterações e/ou esclarecimentos, bem como aprovar aqueles julgados 
adequados. O Projeto de TCC será elaborado pelo aluno em comum acordo com o docente 
orientador e, quando for o caso, em conjunto com o coorientador. 
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OBJETIVO GERAL  
Apresentação de um projeto de TCC sobre tema relacionado a geociências 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

Desenvolver raciocínio científico e capacidade de análise crítica em temas relacionados a 
geociências 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  

  
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:   
- Será ofertada uma turma com 30 vagas. 
- A disciplina será ofertada ao longo de 14 semanas, iniciando na terceira semana de 
novembro e contemplará 13 semanas de atividades didáticas e 1 semana reservada para as 
apresentações dos projetos, já que esta disciplina não tem exame final.  
- A carga horária semanal será de 2 horas, e as atividades síncronas terão duração de 1 hora. 
Em situações excepcionais e, em prévio acordo com os discentes, poderá haver modificação da 
distribuição destas cargas horarias. 
- O conteúdo programático principal da disciplina será disponibilizado durante as atividades 
síncronas, juntamente com indicação de bibliografias para realização das atividades propostas. 
Materiais complementares poderão ser disponibilizados e consultados pelos alunos.  Atividades e 
exercícios assíncronos serão propostos semanalmente e, com no mínimo quatro dias de 
antecedência ao prazo de entrega. Todo o material será disponibilizado via plataforma UFPR 
Virtual. 
- Encontros síncronos serão realizados por videoconferência utilizando a Plataforma TEAMS – 
Microsoft Office 365 UFPR, e sempre que possível com a participação do orientador. Nesses 
encontros online serão discutidos os projetos de TCC. Em função de eventuais dificuldades de 
acesso e, em acordo prévio com os discentes, poderão ser utilizadas outras plataformas para 
realização das atividades síncronas.  
- As atividades síncronas serão às quartas-feiras das 9:30h às 10:30h.  
- Caso o aluno não possa acompanhar alguma das atividades síncronas, o conteúdo abordado 
será gravado e disponibilizado via Plataforma UFPR Virtual. 
- As atividades propostas e a definição dos prazos de entrega das atividades serão 
disponibilizados após a aula síncrona.  
- Dúvidas individuais serão atendidas por meio de encontro online ou por e-mail 
cristinasouza@ufpr.br, tccgeologiaufpr@gmail.com, ou pelo whatsapp 41 96805221. 
- O envio das atividades assíncronas previstas, dentro do prazo, equivalerá a carga horária 
integral semanal. O envio de atividades fora dos prazos estipulado será considerado como ausência 
parcial ou total na respectiva semana. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
  

O projeto será avaliado pela Comissão do TCC. No horário e dia previamente marcado pela 
comissão do TCC, os alunos farão a apresentação, de forma remota, de seus trabalhos em sessão 
pública. A média para aprovação é 5,0 e será composta pelo somatório das notas apresentadas 
abaixo: 
Projeto – peso 7,0 (média dos ou mais membros da Comissão de TCC) 
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Apresentação oral - peso 1,5 (comissão) 
Assiduidade, iniciativa, interesse - peso 1,5 (orientador) 
 

CRONOGRAMA 
 

A disciplina terá início na semana de 16/11 a 20/11/20 e terá encontros síncronos quinzenais às 
quartas-feiras das 9:30 às 10:30 horas via Plataforma TEAMS – Microsoft Office 365 UFPR, se 
possível com a participação do orientador.  
As atividades também envolverão os encontros do orientado com seu orientador em horário por 
eles ajustados. 
Na 14 semana (22 a 26/03/21) serão efetuadas, via remota, as apresentações dos trabalhos com 
duração de 10 minutos para cada aluno e mais 5 minutos de arguição pela comissão de TCC. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
Abrahamsohn P. 2004. Redação científica. Editora Guanabara Koogan, 269pp. 
Amadeu M.S.U. dos S. 2017. Manual de normalização de documentos científicos: de acordo com as 

normas da ABNT. UFPR. Sistema de Bibliotecas. Disponivel em: 
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654 

Boletim Paranaense de Geociencias. 2017. Diretrizes para autores. Disponivel em: 
http://revistas.ufpr.br/geociencias/about/submissions#authorGuidelines 

Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. 2008. A arte da pesquisa. 2ª ed. 2005, 2ª tiragem. Tradução 
Henrique A. Rego Monteiro, Editora Martins Fontes, São Paulo, 350 p. ISBN 85-336-2157-4. 
Disponivel em: 
http://www.josesales.com.br/arquivos/A%20arte%20da%20pesquisa%20Booth%20W.pdf  

Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. 2003. The craft of research. 2ª ed. The University of 
Chicago Press, Chicago & London, 329p. ISBN 0-226-06568-5 

Brazilian Journal of Geology. 2017. Instructions to authors. Disponível em: 
http://www.scielo.br/revistas/bjgeo/iinstruc.htm#02  

Jost H., Brod J.A. 2005. Como redigir e ilustrar textos em geociências. SBG, São Paulo, Série de 
Textos nº. 1, 93pp. 

Oliveira E.B.P.M., Sígolo J.B. 2005. Orientação para elaboração de teses, dissertações e outros 
trabalhos acadêmicos. Geologia USP: Série Didática, 3(1): 1-56. 

Quaglio, F.; Grohmann, C. H.; Fairchild, T. R. 2014 Como fazer relatórios em Geociências. Terrae 
Didática, 10(2):105-120 

Volpato G. L. 2006. Dicas para Redação Científica. 2. ed. Botucatu - SP: Diagrama - Comunicação, 
Gráfica e Editora, 84pp. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   
Sites com instruções para criação de vídeos 
https://www.idealmarketing.com.br/blog/como-fazer-video-no-youtube/ 
https://saga.art.br/6-dicas-para-produzir-videos-para-o-youtube/ 
https://www.voxeldigital.com.br/blog/o-que-e-preciso-para-fazer-um-video-para-o-youtube/ 
https://pt.m.wikihow.com/Fazer-um-V%C3%ADdeo-do-YouTube 
 

Professor da Disciplina: Comissão do TCC/2020 

Profa. Maria Cristina de Souza 

Assinatura: __________________________________________  

Prof. Carlos Conforti Ferreira Guedes  

Assinatura: __________________________________________  

Profa. Adriana Ahrendt Talamini  

Assinatura: __________________________________________  

Profa. Carolina Aquino  

Assinatura: __________________________________________  

 Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos  
  
Assinatura: __________________________________________  
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Ficha 2 – GC143 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução                                                                       (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC143 

Disciplina: História da Geologia Código: GC143 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( X ) Modular ERE 
Ciclo: 02 
nº de vagas: 30  

Pré-requisito:  

 GC-008 

Co-

requisito:  

Modalidade: 30h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 30   

CH semanal: 

média de  4,3 

Padrão 

(PD): 30   

Laboratório 

(LB): 0  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica (PE): 

0 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 
A disciplina possui apenas aulas teóricas com e desenvolvimento de atividades que não necessitam de 
laboratórios e campo, sendo passível de adaptação ao ensino remoto emergencial. As atividades podem 
ser realizadas pela interação aluno/professor e aluno/aluno por meio virtual visando atingir o objetivo 
da disciplina. 

 
EMENTA  

A ciência da Terra na Pré-história e na Antiguidade, A Geologia no período bíblico, Os primórdios da 
Geologia, Netunistas versus Plutonistas, A Geologia e o Iluminismo, Geologia Moderna, Grandes 
revoluções na Geologia, História da Geologia no Brasil. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 1 
1ª semana (26/01) A Geologia na História da Sociedade na evolução das Ciências (3h). 
2ª semana (02/02) A Geologia (?) na Pré-história e a na Antiguidade (3h). 
3ª semana (09/02) Tempos medievais (4h) e atividade 1 (1h). 
 
MÓDULO 2 
4ª semana (23/02) O nascimento da Geologia (4h). 
5ª semana (02/03) Revoluções geológicas (4h) e atividade 2 (1h). 
 
MÓDULO 3 
6ª semana (09/03) Geologia Moderna (4h). 
7ª semana (16/03) A Geologia no Brasil: aspectos históricos, econômicos e sociais (4h) e atividade 3 (2h). 

 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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OBJETIVO GERAL 

As Leis de Diretrizes de Bases da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Geologia sugerem que as propostas curriculares insiram em seu conjunto de atividades formativas 
disciplinas de conteúdo geral, que permitam ao aluno desenvolver capacidades extracurriculares às 
disciplinas profissionalizantes da área específicas das geociências, possibilitando que ele possa optar por 
uma diversidade de conhecimentos que sejam utilizados para questionamentos ao longo do curso e em 
sua carreira. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina História da Geologia, objetiva compor uma opção ao aluno, no início do curso, visando à 

interação entre conceitos geológicos, históricos e filosóficos para desenvolvimento de sua capacidade 

crítica e interpretativa de problemas geológicos estudados em períodos posteriores do curso. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina constará de sete tópicos distribuídos durante sete semanas, três atividades avaliativas e 
uma semana para exame final. 
Cada tópico será desenvolvido em uma semana envolvendo: vídeo aula com aproximadamente 40 
minutos de duração, às 14:00 horas das terças-feiras, leitura de textos, vídeos e pesquisa na internet (2 
a 3 horas em função do tópico). A avaliação e frequência serão realizadas a partir de três atividades, 
conforme cronograma acima. As atividades se constituirão de questionários, fóruns de discussão e 
exercícios que serão enviados aos alunos até as 18:00 horas das datas especificadas acima, com prazo 
de devolução de uma semana. 
 
RECURSO TECNOLÓGICO: Considerando o perfil da turma a ser atendida será utilizada a plataforma 
UFPRVirtual para a disponibilização dos materiais e atividades e contato com os professores. Grupo no 
whatsapp será criado para interação com mensagens curtas de lembretes e informes. Todos os 
encontros síncronos serão gravados e estarão disponíveis na UFPRVirtual. Os encontros ocorrerão pelo 
TEAMS ou ZOOM (será definido com os alunos). 
 
ACESSIBILIDADE NECESSÁRIA: Será necessário a utilização computador ou iPad ou celular com acesso a 
internet e disponibilidade a softwares básicos de edição (Word e Excel) e ao TEAMS pela UFPR ou 
ZOOM. 
 
TUTORIA: Será realizada pelo professor. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação e frequência serão realizadas a partir de três atividades, conforme cronograma. As 
atividades se constituirão de questionários, fóruns de discussão e exercícios que serão enviados aos 
alunos até as 18:00 horas das datas especificadas no cronograma, com prazo de devolução de uma 
semana. 
 
A nota de aprovação será composta pela média aritmética das três atividades e seguirá os critérios de 
avaliação dispostos na resolução 37/97 CEPE: 
Média maior ou igual a 7,0 = aprovado 
Média entre 4,0 e 6,9 = exame final 
Média menor que 4,0 = reprovado por nota 
 
Frequência mínima de 75% 
 
Exame Final: Avaliação individual com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito a 
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consulta, respondida através do Google Forms. 

 
CRONOGRAMA  

MÓDULO 1 
1ª semana (26/01) A Geologia na História da Sociedade na evolução das Ciências (3h). 
2ª semana (02/02) A Geologia (?) na Pré-história e a na Antiguidade (3h). 
3ª semana (09/02) Tempos medievais (4h) e atividade 1 (1h). 
 
MÓDULO 2 
4ª semana (23/02) O nascimento da Geologia (4h). 
5ª semana (02/03) Revoluções geológicas (4h) e atividade 2 (1h). 
 
MÓDULO 3 
6ª semana (09/03) Geologia Moderna (4h). 
7ª semana (16/03) A Geologia no Brasil: aspectos históricos, econômicos e sociais (4h) e atividade 3 (2h). 

 

Exame Final (30/03). 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Figueirôa, S.F.M. 2009 História e Filosofia das Geociências: relevância para o ensino e formação 
profissional. https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v5/pdf-v5/TD_V-a6.pdf 
 
Mantesso-Neto, V. et al (org.) 2004 Geologia do Continente Sul-Americano: evolução da obra de 
Fernando Flávio Marques de Almeida. Ed. Beca, 673p. 
http://sbg.sitepessoal.com/livrosadobados/geologiaSul.pdf 
 
Pimentel, N. 2014 Visões filosóficas da Natureza. A Geologia no contexto cultural da Idade Média 
https://www.researchgate.net/publication/264697509_Visoes_filosoficas_da_Natureza_A_Geologia_no
_contexto_cultural_da_Idade_Media 
 
Taravillo, F.J.R 2016 Historia de la geología: el uniformismo escocés desde 
una perspectiva de la filosofía de la ciencia. https://www.redalyc.org/pdf/920/92043276011.pdf 
 
BBC A história da Geologia 1/3. https://www.youtube.com/watch?v=Ys_4gUNj5QQ 
BBC A história da Geologia 2/3. https://www.youtube.com/watch?v=NqeBoBc8fBc 
BBC A história da Geologia 3/3 https://www.youtube.com/watch?v=V3cTyi4vths 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALSINA, J. C. 2006 Historia de la Geologia. Una introducción. Ed. Montesinos, Biblioteca de Divulgación 
Temática, 230p. 
 
FIGUEIROA, S. F. M. 1997 As ciências geológicas no Brasil: uma historia social e institucional, 1875-1934. 
Ed. Hucitec, 270p. 
 
FIGUEIROA, S. F. M. et al. 1985 Um século de pesquisa em Geociências. São Paulo, Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 96p. 
 
GOHAU, G. 1997 História da Geologia, Ed. Europa-América, 204p. 
 
LA COTARDIÉRE, P. 2010 História das Ciências. Da Antiguidade aos Nossos Dias, V.II, Ciências da Terra – 
Ciências da Vida, Ed. Texto & Grafia, 240p. 
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https://www.researchgate.net/publication/264697509_Visoes_filosoficas_da_Natureza_A_Geologia_no_contexto_cultural_da_Idade_Media
https://www.researchgate.net/publication/264697509_Visoes_filosoficas_da_Natureza_A_Geologia_no_contexto_cultural_da_Idade_Media
https://www.redalyc.org/pdf/920/92043276011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ys_4gUNj5QQ
https://www.youtube.com/watch?v=NqeBoBc8fBc
https://www.youtube.com/watch?v=V3cTyi4vths


LEONARDOS, O. H.. 1970 Geociências no Brasil: a contribuição britânica. Ed. Fórum, 343p, * 
 
LEONARDOS, O. H. 1973 Geociências no Brasil: contribuição germânica. Ed. Fórum, 345p. 
 

 
Professor da Disciplina:  
 

Assinatura:  
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Fernando Mancini

participou do Educação Híbrida - Turma 1 - 2020, com
carga horária de 45 horas, no período de 10/04/2019 a  1
de June de 2020, como parte do Programa de Vivências

Formativas para a Educação Híbrida promovido pela
Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a

Distância (CIPEAD – PROGRAD) da Universidade
Federal do Paraná (UFPR).

Curitiba,  1 de June de 2020
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conhecendo a Educação Híbrida

UFPR Híbrida

Estratégias, recursos e dispositivos para

a consecução da Educação Híbrida

Professora: Nathália Savione Machado

Tutora: Kristina Desirée    

5ed4fd7e-213c-492f-ab79-000b0af40435
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Ficha 2 – GC083 Paleoecologia 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 

Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  

A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial 

da GC083-Paleoecologia 

Disciplina: Paleoecologia Código: GC083 

Natureza:  

(  ) Obrigatória  

( x ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  x  ) 

Modular ERE 

Ciclo: 04 nº de vagas: total de 35 

- 15 para o Curso de Geologia 

- 20 para o Curso de C. Biológicas: 10 para o 

diurno e 10 para o noturno 

Pré-requisito:  

  
Co-requisito:  

Modalidade: 45h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total:   

CH semanal:   

Padrão 

(PD):   

Laboratório 

(LB):   

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

EMENTA   
Definições e conceitos fundamentais; métodos e técnicas de estudos e a caracterização dos ambientes marinhos e 

continentais. Relação dos fósseis animais, vegetais, icnofósseis e microfósseis com seus respectivos 

paleoambientais no tempo geológico. 
 

 

PROGRAMA  

− Introdução: princípios, fundamentos e a disciplina. 

− Padrões nos ambientes marinhos e continentais e o potencial de preservação dos fósseis (tafofáceis) 

− Os fósseis e os ambientes característicos do Arqueano e Proterozoico 

− Os fósseis e os ambientes característicos do Paleozoico  

− Os fósseis e os ambientes característicos do Mesozoico 

− Os fósseis e os ambientes característicos do Cenozoico 

 

OBJETIVO GERAL 
O estudante deverá ser capaz de entender os fatores relacionados com a distribuição ambiental dos fósseis e a 

importância do tempo geológico e das mudanças que ocorreram no Planeta Terra.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

− Analisar o registro fóssil na perspectiva ecológica.  

− Reconhecer a importância dos fósseis como evidências dos ambientes do passado. 

− Conhecer os fatores relacionados com a distribuição dos fósseis nos paleoambientes.  

− Entender a grandeza do Tempo Geológico, os grandes eventos do planeta Terra e a relação com a vida.  

− Estudar a diversidade biológica nos paleoambientes do passado geológico 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
a) Sistema de comunicação 

As atividades remotas assíncronas serão no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle UFPR (www.ava.ufpr.br) 

com mensagens eletrônicas. Como elemento acessório, poderá ser utilizado a ferramenta do Moodle chat para 

atividade síncrona, mas se ocorrer o horário será acertado com os estudantes. O texto com a discussão gerada 

durante a atividade ficará disponível para acesso futuro dos estudantes.  

Ministério da Educação  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências da Terra  

Departamento de Geologia  
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Eventuais encontros remotos síncronos para esclarecimentos de dúvidas e com exposição complementar de tópicos 

do conteúdo poderão ocorrer pelo TEAMS (Microsoft- UFPR), em dias e horários a serem combinados com todos 

os estudantes matriculados. Existe previsão de gravar esses encontros para posterior disponibilização.  

Também poderá ser criado um grupo no WhatsApp como sistema de comunicação acessório.  
 

b) Modelo de tutoria a distância  

O professor possuí Curso de Especialização em EaD, aperfeiçoamento em Tutoria de EaD e vários cursos de 

formação complementar de EaD conforme detalhado em seu currículo Lattes. 

A tutoria a ser exercida pelo Professor da disciplina será a distância, de forma assíncrona respondendo aos 

questionamentos em mensagens no AVA ou mensagens eletrônicas no e-mail institucional do Professor. Todas as 

unidades terão ferramentas disponibilizadas (fóruns) para esclarecimento de dúvidas coletivas e individuais. 

O calendário no Moodle será utilizado para orientar e lembrar os alunos das atividades previstas e as datas de 

entrega. Também se necessário, poderão ocorrer eventuais encontros síncronos pelo TEAMS para esclarecimento 

de dúvidas e apresentação de temas centrais da disciplina em complemento ao material disponibilizado para 

apropriação do conhecimento (textos, documentários, sítios da internet etc...).   

 

c) material didático para as atividades de ensino 

A disciplina será desenvolvida em unidades temáticas e cada uma terá as orientações, objetivos e prazos para 

realização.  Os conteúdos curriculares teóricos serão apresentados através de textos e documentários, exercícios, 

questionários e atividades com fotos de fósseis e atuais afins.  

Os recursos didáticos para o desenvolvimento da disciplina à distância incluem: a preparação do AVA Moodle 

UFPR com as unidades didáticas, distribuindo todas as atividades que serão desenvolvidas em cada unidade para a 

disciplina Paleoecologia; modelos didáticos, textos e audiovisuais (documentários) específicos. No AVA Moodle 

UFPR- Disciplina Paleoecologia  serão disponibilizados os textos e links para os materiais didáticos de apoio que 

incluirão: manual básico do Moodle; cronograma da disciplina com as unidades didáticas; bibliografia básica e de 

apoio; questionários e tarefas assíncronas; fóruns com temas intrigantes, atuais e envolventes que serão propostos 

e escolhidos com os estudantes.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem serão utilizadas as seguintes ferramentas:  

Fórum: para discussões assíncronas, onde os alunos podem discutir entre si e com o professor. 

Tarefa: local para postagem dos trabalhos realizados individualmente ou em grupo. 

Chat: para discussões síncronas, onde todos podem participar on line, discutindo entre si. 

Glossário: empregado para postagem de termos e seus significados. 

Questionário: usado para questões do tipo pergunta-resposta. 

Wiki: utilizado para a construção de texto colaborativo. 

Biblioteca: local disponível para textos, link para site, figuras, etc... 

 

Algumas atividades EaD terão caráter integrativo de diversas unidades didáticas visando a fixação e o 

aprofundamento dos conhecimentos. 

 

d) infra-estrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina 

O AVA Moodle UFPR está disponível (http://ava.ufpr.br/) e eventualmente o Teams (via UFPR-Virtual). Cada 

estudante deverá acessar mediante equipamento eletrônico: microcomputador, notebook, tablet ou celular.  

 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes 

Os estudantes matriculados receberão por email as orientações para acesso. Na primeira unidade o AVA Moodle 

UFPR da disciplina será apresentado com uma atividade de ambientação que incluirá a participação no fórum de 

perspectivas da disciplina e o preenchimento do perfil do aluno 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
O controle de frequência será somente por meio da realização, de forma assíncrona, dos trabalhos e exercícios 

desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 

Na primeira unidade será apresentado os calendários de atividades avaliativas, com as datas e objetivos que serão 

cobrados em cada uma. 

As avaliações serão diversificadas e continuadas ao longo da disciplina, compostas por: 

1) Exercícios individuais e atividades em grupos, envolvendo análise de textos, fósseis (fotos e ilustrações), 

questionários e fóruns de debates sobre alguns dos principais temas e conceitos.  

Os critérios para avaliação destas atividades serão a adequação das respostas às questões das tarefas, questionários, as 

críticas e argumentações apontadas às observações dos textos, domínio do conteúdo e apropriação de conceitos e 

conhecimentos demonstrado. 

2) Uma avaliação com os conteúdos da disciplina (ferramenta questionário do Moodle) ou um fórum de discussão. 
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3) Como atividade final da disciplina será proposto a realização de um Recurso Educacional para uso remoto (RA) que 

versará sobre um dos assuntos abordados na disciplina. A atividade poderá ser desenvolvida em grupo. O grupo deverá 

decidir um tema e desenvolvê-lo no prazo estipulado. O recurso poderá incluir: seminário, jogo, pesquisa de opinião, 

filme, mapas, painel, etc... Na elaboração será necessário interagir com os conteúdos construídos na disciplina e 

pesquisar em material bibliográfico (sítios da internet e bibliografia indicada no programa da disciplina). Procurar na 

internet em sítios eletrônicos e de acesso público, recursos didáticos, documentários e vídeos, exposições virtuais, 

bancos de dados, imagens, trabalhos científicos e acadêmicos. Deve ter uma sequência lógica (início, meio e fim) e não 

apenas uma união de informações desconexas. Definição dos objetivos da atividade e caracterização do público a que 

se destina (estudantes de ensino superior de outros cursos, ensino fundamental, ensino médio, séries iniciais ou outra 

idade, público em uma praça ou shopping etc..). Apresentação completa da arte final do Recurso Educacional (link de 

acesso ou postagem no Moodle). 

 

O sistema de aprovação 

MÉDIA PARCIAL (MP) E FINAL (MF) 

Média Parcial (MP) = Média das atividades (exercícios-questionários, tarefas, fóruns) +Avaliação ou fórum + RA 

MP >= 7,0 aprovado; 4,0 <= MP <7,0 exame final; MP < 4,0 reprovado. 

Média Final (MF): (MP + EF)/2  

MF >= 5,0 aprovado; MF < 5,0 reprovado. 

 

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO  

Unidades Programa Semanas letivas 

1 Introdução: princípios, fundamentos e a disciplina. 25 a 29 de janeiro 

2 Padrões nos ambientes marinhos e continentais e o potencial de 

preservação dos fósseis (tafofáceis) 

1 e 5 de fevereiro 

3 Os fósseis e os ambientes característicos do Arqueano e 

Proterozóico 

8 a 12 de fevereiro 

4 Os fósseis e os ambientes característicos do Paleozoico  22 a 26 de fevereiro 

5 Os fósseis e os ambientes característicos do Mesozoico 01 a 05 de março 

6 Os fósseis e os ambientes característicos do Cenozoico 08 a 12 de março 

 Exame Final 15 a 19 de março 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FISHER, M. R. Environmental Biology. 2020. <disponível em: https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ecology/ 

Book%3A_Environmental_Biology_(Fisher)> 

PALEONTOLOGICAL RESEARCH INSTITUTION. The Digital Atlas of Ancient Life project is managed by 

the Digital Encyclopedia of Ancient Life. A free, open access paleontology textbook.  

https://www.digitalatlasofancientlife.org/vc/ 

SOARES, M.B.(ORG.). A paleontologia na sala de aula. Ribeirão preto: Sociedade Brasileira de Paleontologia, 2015, 

714p. (e-book disponível em www.paleontologianasaladeaula.com.br) 

WEBB, P. Introduction to Oceanography.  < disponível em: https://geo.libretexts.org/Bookshelves/ 

Oceanography/Book%3A_Introduction_to_Oceanography_(Webb)> 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

CARVALHO, I. S. Paleontologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 861p. 

COHEN, K.M.,HARPER, D.A.T., GIBBARD, P.L. 2020. ICS International Chronostratigraphic Chart 2017/03. 

International Commission on Stratigraphy, IUGS. www.stratigraphy.org  

FRAKES, L.A., FRANCIS, J.E., SYKTUS, J.I. 1994. Climate Modes of the Phanerozoic: the History of 

the Earth´s Climate over the Past 600 Million Years. Cambridge, Cambridge University, 274p. 

HORODYSKI, R. S.; ERTHAL, F. 2017. TAFONOMIA: métodos, processos e aplicação. Curitiba: EDITORA 

CRV, 374p.  

MARGULIS, L. & SCHWARTZ, K. 2001. Cinco Reinos: um guia ilustrado dos Filos da Vida na Terra. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 497p. 

RIDLEY, M. 2006. Evolução. Porto Alegre: Artmed. 752p. 
 

Obs: Na indicação da bibliografia, foram priorizadas as referências que possam ser consultadas pelas/pelos estudantes 

de modo remoto.  
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Professora da Disciplina: Robson Tadeu Bolzon  

 
Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 – GC120 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC120 
Disciplina: Geoquímica I Código: GC120 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( x ) Modular ERE Ciclo: 04 
nº de vagas: 40  

Pré-requisito:  

  

Co-

requisito:  

Modalidade: 90h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 60   

CH semanal: 

média de 6,00  

Padrão 

(PD): 45   

Laboratório 

(LB): 15  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 

A disciplina possui aulas práticas pontuais que podem ser completamente substituídas por exercícios. A 
bibliografia utilizada pode ser adaptada para incorporar materiais didáticos em formato digital sem 
proteção de cópia intelectual ou que estejam disponíveis em locais de domínio público. 
 

 
EMENTA 

Noções de cosmoquímica e origem dos elementos químicos. Princípios de Geoquímica Inorgânica. Técnicas 
instrumentais analíticas. Controles estruturais na distribuição dos elementos. Química mineral. 
Termodinâmica e estabilidade química de minerais. Aplicação de reações de oxidação e redução em 
Geoquímica. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Módulo 1: Conceito de geoquímica - relação com outras ciências. Origem dos elementos químicos. 
Átomos, moléculas e íons. Tabela periódica. Classificação geoquímica dos elementos. A tabela periódica 
dos elementos aplicada à geologia. 
Módulo 2: Processos exógenos – classificação e fatores controladores. Ambiente natural superficial e 
processos de alteração química de rochas. Argilominerais e colóides – formação e classificação. 
Módulo 3: Equilíbrio químico em soluções aquosas. Noções de termodinâmica e variação da constante de 
equilíbrio com a temperatura. Equilíbrio químico em soluções aquosas. Reações de oxi-redução. 
Hidroquímica - características químicas das águas superficiais e subterrâneas. Mobilidade dos elementos - 
potencial iônico e pH. 
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Módulo 4: Controles geoquímicos na sedimentação e diagênese de silicatos e carbonatos. Geoquímica 
orgânica. Técnicas analíticas. 

 
OBJETIVO GERAL 

A disciplina faz introdução à geoquímica, fornecendo elementos básicos para a análise e interpretação dos 
principais processos geoquímicos que ocorrem na superfície da Terra.  O enfoque central da disciplina está 
nos conceitos e aplicações da geoquímica e os fatores condicionantes do balanço geoquímico nos 
diferentes tipos de ambientes geológicos e ecossistemas. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
1. Fornecer conhecimentos sobre os processos de dispersão dos elementos químicos nos ambientes 

terrestres, aquáticos e atmosféricos; 
2. Capacitar o aluno a analisar e interpretar resultados geoquímicos, juntamente com os fenômenos 

e processos geológicos associados a formação de minerais e rochas.  
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:  
- Carga horária semanal: 6 horas por semana (distribuídos de forma simplificada em aproximadamente 2h 
atividades síncronas e 4h atividades assíncronas) 
- A disciplina será ministrada em ambiente UFPR VIRTUAL. 
- As atividades semanais iniciam-se toda segunda-feira, dia em que serão disponibilizados os materiais 
didáticos (e-books, artigos científicos de revisão preferencialmente em português, vídeos e sínteses 
elaboradas pela professora) e será encaminhada a atividade da semana. 
- As atividades da semana terão prazo de entrega toda quinta-feira. 
- Nas sextas-feiras às 13h30m haverá o encontro síncrono de 2h para a consolidação do tema abordado na 
semana e plantão de dúvidas. 
- O ciclo de atividades será repetido por 10 semanas, divididos em 3 modelos, totalizando as 60h da 
disciplina. 
- Dúvidas individuais serão atendidas por e-mail ou durante o plantão de dúvidas nos encontros síncronos 
às 13h30m nas sextas-feiras. 
- O Controle de Frequência será realizado pela entrega semanal dos exercícios. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada pelos exercícios enviados semanalmente. Serão realizados 10 exercícios, cujas 
rubricas serão divulgadas no início da disciplina. Os critérios de aprovação e exame final são os previstos 
na Resolução 37/97-CEPE (Capítulo X, Seção I- Normas Gerais de Avaliação). 

CRONOGRAMA 
  

Sem. Módulo Atividades CH Período 
1 1 Vídeo-aula sobre origem dos elementos químicos. 

Átomos, moléculas e íons. Exercício sobre 
cosmoquímica. Consulta a material de apoio. 

6 
03- 06/Nov/2020 
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2 1 Vídeo-aula sobre classificação geoquímica dos 
elementos. Exercício sobre a tabela periódica dos 
elementos aplicada à geologia. Consulta a 
material de apoio. 

6 

09/11- 13/Nov 

3 2 Vídeo-aula sobre processos exógenos – 
classificação e fatores controladores. Exercícios 
sobre processos de alteração química de rochas e 
seus produtos. Consulta a material de apoio. 

6 

16- 20/Nov 

4 2 Vídeo-aula sobre argilominerais e colóides – 
formação e classificação. Exercício fazer uma 
resenha de um artigo sobre o assunto. Consulta a 
material de apoio. 

6 

23- 27/Nov 

5 3 Vídeo-aula sobre equilíbrio químico em soluções 
aquosas e noções de termodinâmica e variação da 
constante de equilíbrio com a temperatura. 
Exercício sobre o assunto. Consulta a material de 
apoio. 

6 

30/11- 04/Dez 

6 3 Vídeo-aula sobre hidroquímica - características 
químicas das águas superficiais e subterrâneas. 
Exercício sobre Reações de oxi-redução. Consulta 
a material de apoio. 

6 

07- 11/Dez 

7 4 Vídeo-aula sobre controles geoquímicos na 
sedimentação e diagênese de silicatos. Atividade 
relacionada ao assunto. Consulta a material de 
apoio. 

6 

14 -18/Dez 

8 4 Vídeo-aula sobre controles geoquímicos na 
sedimentação e diagênese de carbonatos. 
Exercício edição de um vídeo de 5m sobre 
assunto. Consulta a material de apoio. 

6 

01-05/Fev 

9 4 Vídeo-aula sobre geoquímica orgânica. Exercício 
resenha de um artigo sobre o assunto. Consulta a 
material de apoio. 

6 
08-12/Fev 

10 4 Vídeo-aula sobre Técnicas Analíticas. Tour virtual 
no LAMIR. Resposta ao formulário sobre o tour. 

6 
22-26/Fev 

  Carga horária total 60  
  

 Exame Final 22 a 26/03/21 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. KLEIN, C.; DUTROW, B. Manual de Ciência dos Minerais. 23a ed., Porto Alegre, Artmed Editora 
S.A. 2012. 706 p. https://dageoufba.files.wordpress.com/2013/08/manual-de-cic3aancia-
dos-minerais-klein-e-dutrow.pdf 

2. KRAUSKOPF, K.B. Introduction to geochemistry. 3ed. New York:  Mc Graw Hill, 1995, 647p.  
3. RYAN, P. Environmental and Low-Temperature Geochemistry 2ed. Wiley Blackwell, 2019, 

345p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
4. Mineralogy Database - http://www.webmineral.com  
5. Interactive Mineralogy Illustrations - http://www.minsocam.org/msa/DGT_Figures/ 
6. Visualização 3D minerais - https://sketchfab.com/rocksandminerals 

 
Professores da Disciplina: Anelize Manuela Bahaniuk Rumbelspeger  
 
Assinatura: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 – GC105 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC105. 
Disciplina: TAFONOMIA Código: GC105 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  X  ) Modular ERE 

Ciclo: 04 
nº de vagas: 40 (20 para 
Geologia, 20 para 
Ciências Biológicas) 

Pré-requisito: não há 

  

Co-

requisito: 

não há 

Modalidade: 45h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 45  

CH semanal: 06  
Padrão (PD):  

Laboratório 

(LB):   

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA   

 
Histórico da Tafonomia. Análise tafonômica básica. Processos de preservação nos diferentes 
grupos bióticos – invertebrados, vertebrados, vegetais. Tafonomia e estratigrafia. 

 
 

PROGRAMA  
 
Conceitos básicos de tafonomia.  
 
Histórico da tafonomia; subdivisões: bioestratinomia e fossildiagênese. 
 
Bioestratinomia: morte seletiva e não-seletiva, necrólise. 
 
Bioestratinomia: desarticulação e transporte; aspectos de desarticulação e transporte em invertebrados, 
vertebrados, vegetais e microfósseis. 
 
Outros processos bioestratinômicos: fragmentação, pisoteio, abrasão, bioerosão, dissolução, corrosão. 
 
Bioestratinomia: soterramento. 
 
Diagênese e sua influência no processo de fossilização nos diferentes grupos. 
 
Aquisição, descrição e interpretação de dados em tafonomia: feições sedimentológicas, estratigráficas e 
paleoecológicas. 
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Tafonomia e estratigrafia de seqüências. 
 
Tafofácies e tafocenoses. 
 
Mistura temporal (time-averaging) e retroalimentação tafonômica. 
 
Concentrações fossilíferas (fossil-lagerstätten) e tafonomia experimental. 
 
Modelos tafonômicos. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Que o estudante seja capaz de compreender como ocorrem os diferentes processos de fossilização e as 
variáveis que influenciam na preservação dos fósseis. Identificar processos bioestratinômicos e 
fossildiagenéticos. Compreender a importância da identificação de processos tafonômicos na 
interpretação estratigráfica, identificando tafofácies e tafocenoses.   

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Conhecer a história e as divisões da tafonomia.  
 Reconhecer as principais feições tafonômicas e realizar uma análise tafonômica básica, associando 

com os processos de sua formação.  
 Identificar processos bioestratinômicos e fossildiagenéticos em microfósseis, invertebrados, 

vertebrados e vegetais.  
 Adquirir e interpretar dados tafonômicos por meio da observação de imagens de amostras. 
 Compreender a importância de tafofácies e tafocenoses associadas à Estratigrafia de Seqüências, 

e como a estratigrafia altera os registros.  
 Entender a criação de modelos tafonômicos frente às variáveis sedimentológicas, estratigráficas e 

paleoecológicas. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:  
 
- Carga horária semanal:  6 horas por semana de atividades assíncronas. 
- A disciplina será ministrada em ambiente UFPR VIRTUAL. 
- As atividades semanais iniciam-se todas segundas e quintas-feiras, dias em que serão disponibilizados os 
materiais didáticos (e-books, artigos científicos de revisão preferencialmente em Português, vídeos 
elaborados pela professora) e serão encaminhadas as atividades da semana. 
- As atividades semanais terão prazo de entrega toda segunda-feira da semana seguinte. 
- O ciclo de atividades será repetido por 8 semanas, e totalizará as 45h da disciplina. 
- Dúvidas individuais serão atendidas por e-mail. 
- O controle de frequência será realizado pelo acesso às vídeo-aulas e tarefas realizadas. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada pelos 11 (onze) exercícios enviados semanalmente, cujas rubricas serão  
divulgadas junto aos exercícios. Os critérios de aprovação e exame final são os previstos na Resolução 
37/97-CEPE (Capítulo X, Seção I- Normas Gerais de Avaliação). 

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO 
  

Semana Atividades assíncronas 
1 
 

(01, 04/02/21) 

Ambientação ao AVA; conceitos principais de tafonomia; histórico; subdivisões: 
bioestratinomia e fossildiagênese. 

2 
 

(08, 11/02/21) 

Bioestratinomia: análise tafonômica básica (morte seletiva e não-seletiva, necrólise; 
desarticulação e transporte); aspectos de desarticulação e transporte em 
invertebrados. 

3 
 

(22,25/02/21) 

Aspectos de transporte em vertebrados e vegetais; outros processos 
bioestratinômicos: fragmentação, pisoteio, abrasão, bioerosão, dissolução, corrosão. 

4 
 

(01, 04/03/21) 

Bioestratinomia: análise tafonômica básica (soterramento); desarticulação e 
transporte de microfósseis; diagênese e sua influência no processo de fossilização nos 
diferentes grupos. 

5 
 

(08, 11/03/21) 

Aquisição, descrição e interpretação de dados em tafonomia: feições 
sedimentológicas, estratigráficas e paleoecológicas; tafonomia e estratigrafia de 
sequências; tafofácies e tafocenoses. 

6 
 

(15, 18/03/21) 

Mistura temporal (time-averaging) e retroalimentação tafonômica; concentrações 
fossilíferas (fossil-lagerstätten). 

7 
 

(22, 25/03/21) 

Tafonomia experimental. Modelos tafonômicos. 

8 
 

(29/03/21) 

Exame Final. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
HOLZ, M. & SIMÕES, M.G. 2002. Elementos fundamentais de tafonomia. UFRGS, Porto Alegre, 232 p. 
https://www.researchgate.net/profile/Marcello_Simoes/publication/309122335_Elementos_Fundament
ais_de_Tafonomia/links/57ffd98c08aec3e477eac69d/Elementos-Fundamentais-de-Tafonomia.pdf 
 
SOARES, M.B. (org.). 2015. A Paleontologia na sala de aula. POA: Editora Imprensa Livre. 714 pág. 
https://www.paleontologianasaladeaula.com/ 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
ALLISSON, P.A. & BOTTJER, D.J. 2011. Taphonomy – process and bias through time. London, New York: 
Springer. 600p. (capítulo 1 disponível em PDF) – 
 https://www.researchgate.net/publication/226686084_Taphonomy_Bias_and_Process_Through_Time 
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BRIGGS, D.E.G & CROWTHER, P.R. (eds.). 1990. Palaeobiology: a synthesis. United Kingdom: Blackwell 
Science, 1990. xiii + 583 p. https://www.palass.org/publications/palaeobiology-synthesis 
 
 

Professora da Disciplina: Cristina Silveira Vega 
 
Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 (GC016) 
 

A modalidade da disciplina ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único 
do Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial 
(ERE). A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao 
formato presencial da GC016  

 

Disciplina: Geofísica I Código: GC016 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (X) Modular ERE PE2 - 33 vagas  

Pré-requisito: 

GC006 

Co-requisito:  

NT 

Modalidade:  
 30h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. Nº65/20-
CEPE)  

 

CH Total: 30 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

30 
Laboratório (LB):  Campo (CP):  Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 
 

 
EMENTA  

 
Origem do universo. Movimento dos astros. Forma da Terra. Geoide. Campo gravitacional. Estrutura da 
Terra. Campo geomagnético. Geotermia e fluxo térmico. Geocronologia. Reologia e geodinâmica. 
Sismologia. Células de convecção e tectônica de placas.  

  
 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 
 

Justifica-se a oferta dessa disciplina por tratar-se de uma disciplina obrigatória do quarto período do curso 
de Geologia, a qual é pré-requisito para a disciplina de Geofísica Aplicada (GC019). A disciplina conta com 
conteúdo teórico e prático que podem ser adaptados para o ensino remoto emergencial. As aulas práticas 
serão ministradas através de exercícios e atividades nos ambientes virtuais de aprendizagem.   

 

 
PROGRAMA 

 
O que é geofísica? Propriedades físicas e anomalias. Introdução, geofísica e suas divisões; métodos 
geofísicos e propriedades físicas das rochas; tipos de levantamento geofísicos; investimentos em geofísica 
e sociedades científicas. Etapas da prospecção geofísica (estudos geofísicos preliminares, caracterização 
geofísico-geológica do alvo, razão sinal/ruído, condições operacionais), levantamentos terrestres, 
marinhos, aéreos e por satélite, medidas de campo, apresentação dos dados, noções de tratamento dos 
dados (discretização, frequência de Nyquist, transformação de domínio). Interpretação qualitativa, semi-
quantitativa e quantitativa de dados geofísicos.  
Origem do Universo e planeta Terra. Teorias sobre a origem e evolução Sistema solar. Forma e dimensões 
da Terra e Tectônica de placas. Geotermia e fluxo térmico. 
Sismologia/Sismicidade. Elementos de sismologia: investigando o interior da terra, sismologia de 
terremotos, definições e conceitos. Curvas de tempo de percurso das ondas sísmicas – análise e 
interpretação de sismogramas de terremotos. Sismicidade induzida. Noções sobre a aplicação da 
sismologia na exploração/investigação geológica. 
Campo Gravitacional. A gravidade da terra: aceleração da gravidade e o potencial gravitacional, dimensões 
e forma da terra, efeitos gravitacionais da lua e do sol (marés) – medidas absolutas e relativas da gravidade, 
variações gravitacionais devidas à forma da terra e às irregularidades de sua superfície. Anomalias do 
geoide, anomalias regionais e a isostasia. O momento de inércia da terra em torno de seu eixo de rotação, 
evidências do aumento da densidade em direção ao centro do planeta. Noções sobre as aplicações da 
gravimetria. 
Campo Geomagnético. O magnetismo da terra: conceitos básicos do magnetismo, instrumentos de medida 
magnética. O campo geomagnético principal, sua origem e variação secular – sua variação espacial na 

Ministério da Educação  
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Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 
 

superfície da Terra. Susceptibilidade Magnética. O paleomagnetismo, mecanismos de remanescência, 
apoio aos estudos de migração dos polos e dos continentes. 
Noções sobre a aplicação da magnetometria na exploração/investigação geológica. Geotermia e fluxo 
térmico 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Fornecer ao aluno embasamento para entender sobre fundamentos teóricos e práticos da geofísica global, 
incluindo as propriedades físicas das rochas, voltados ao conhecimento do interior do planeta Terra. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Avaliar o compreendimento dos métodos geofísicos apresentados na disciplina, relacionados a formação 

e composição do planeta Terra. 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da seguinte forma:  
 
- Carga horária semanal: 4 horas por semana (distribuídos de forma simplificada em aproximadamente 1h 
atividades síncronas e 3h atividades assíncronas, e/ou 4 h de atividades assíncronas)  
 
- A disciplina será ministrada em ambiente virtual da Plataforma TEAMS – Microsoft Office 365 UFPR. 
Também poderão ser utilizados o portal UFPR Virtual, e-mail, Youtube, Google Forms e WhatsApp. 
 
- As atividades semanais iniciam-se toda sexta-feira, dia em que serão disponibilizados os materiais 
didáticos (e-books, artigos científicos de revisão preferencialmente em português, vídeos e 
sínteses elaboradas pela professora) e será encaminhada a atividade da semana.  
 
- As atividades da semana terão prazo de entrega todas quintas-feiras.  
 
- Os encontros síncronos de 1h para a consolidação do tema abordado na semana serão realizados na 
sexta-feira das 10:00 as 11:00hrs, de acordo com as atividades quatro aulas síncronas terão duração de 
30 minutos extras e/ou esta carga horária de 2 horas poderá ser distribuída em diferentes horários que 
melhor atendam aos alunos e/ou o professor. 
 
- O ciclo de atividades será repetido por 7 semanas, e totalizará as 30horas, sendo a disciplina de 30 
horas. 
  
- Dúvidas individuais serão atendidas por e-mail ou Ambiente virtual, haverá período de plantão de 
dúvidas, em horário a ser combinado com os discentes.  
 
- O Controle de Frequência será realizado pelo acesso a vídeo aulas e tarefas realizadas. 
  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será realizada pelos exercícios enviados semanalmente. Serão realizados 7 exercícios, cujas 
rubricas serão divulgadas no lançamento das atividades da disciplina. Os critérios de aprovação e exame 
final são os previstos na Resolução 37/97-CEPE (Capítulo X, Seção I- Normas Gerais de Avaliação).  
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 
 

 
CRONOGRAMA  

 
Semana Atividades Assíncronas (3 horas) Encontros 

Síncronos* (1 ou   
1 e 1/2 hora) 

1 
03 a 06/11/2020 

O que é Geofísica, Métodos geofísicos. Divisões da geofísica: 
Geofísica Global x Geofísica de Prospecção. Exercício 1. 
 

06/11/2020 

2 
09 a 13/11/2020 

Propriedades Físicas e anomalias. Teorias sobre a origem e 
evolução do sistema solar – tópicos de geodinâmica. Exercício 
2. 
 

13/11/2020 

3 
16 a 20/11/2020 

Estrutura da Terra – Forma e Dimensões - Tectônica de Placas 
Exercício 3. 
 

20/11/2020 

4 
23 a 27/11/2020 

Sismologia/Sismicidade. Ondas elásticas no interior da Terra.  
Terremotos, magnitude e intensidade, Sismicidade no Brasil e 
no Mundo. Exercício 4. 
 

27/11/2020 

5 
 

30/11 a 
04/12/2020 

A gravidade da terra: aceleração da gravidade e o potencial 
gravitacional – dimensões e forma da terra – efeitos 
gravitacionais da lua e do sol (marés) – medidas absolutas e 
relativas da gravidade – variações gravitacionais devidas à 
forma da terra e às irregularidades de sua superfície. Anomalias 
do geoide – anomalias regionais e a isostasia. O momento de 
inércia da terra em torno de seu eixo de rotação – evidências 
do aumento da densidade em direção ao centro do planeta. 
Noções sobre as aplicações da gravimetria. Exercício 5. 
 

04/12/2020 

6 
 

07 a 11/12/2020 

O magnetismo da terra: conceitos básicos do magnetismo – 
instrumentos de medida magnética. O campo geomagnético 
principal, sua origem e variação secular – sua variação espacial 
na superfície da terra. O paleomagnetismo – mecanismos de 
remanescência – apoio aos estudos de migração dos polos e 
dos continentes. Noções sobre a aplicação da magnetometria 
na exploração/investigação geológica. Exercício 6. 
 

11/12/2020 

7 
14 a 18/12/2020 

Geotermia e fluxo térmico. Conceitos e aplicações. Exercício 7. 18/12/2020 

8 Exame Final 
 

05/02/2021 

* datas e horários podem ser modificados de acordo com a Coordenação do curso e necessidade 
dos alunos e/ou professor. 
 
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
https://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=earthscience&spec=geophysics 
 
https://uhsystem.edu/~jbutler/geophysics/reference1.html 
 
https://www.unavco.org/education/professional-development/short-courses/course-materials/teacher-
interpreter-development/2011-earthscope-teachers-course-materials/2011-earthscope-teachers-course-
materials.html 
 
https://science.gsfc.nasa.gov/earth/geodesy/index.cfm?fuseAction=highlight_arch.ed#apoint 
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Revista Brasileira de Geofísica:   http://www.sbgf.org.br/publicacoes/revista.html 
Revista Brasileira de Geociências:   http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rbg 
Geophysics:     http://library.seg.org/geophysics/ 

 
 

 
Professor da Disciplina: Alessandra de Barros e Silva Bongiolo 
Contatos: alebongiolo@ufpr.br e 41 99992-8782 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Bárbara Trzaskos 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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Ficha 2 – GC133 
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE).  
A ficha 2 foi adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em relação ao formato 
presencial da GC133 

Disciplina: Recursos Energéticos Código: GC133 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( x ) Modular ERE 
Ciclo: 04 
nº de vagas: 40  

Pré-requisito:  

 GC-114 

Co-

requisito:  

Modalidade: 60h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. 

Nº65/20-CEPE) 

CH Total: 60   

CH semanal: 

média de 7,5  

Padrão 

(PD): 30   

Laboratório 

(LB): 30  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM ERE 
A disciplina não possui aulas práticas que demandem acesso aos laboratórios da universidade. A carga 
horária de laboratório consiste da manipulação de dados em programas computacionais de acesso livre e 
pode ser contemplada de forma remota com pequenas adaptações. A bibliografia utilizada pode ser 
adaptada para incorporar livros digitais gratuitos disponíveis no sítio da Sociedade Brasileira de Geologia 
e outros documentos de acesso livre, tais como seminários disponibilizados pela Agência Nacional do 
Petróleo, relatórios técnicos do Serviço Geológico do Brasil e boletins estatísticos de energia. 

 
EMENTA   

Estrutura de produção e consumo de recursos energéticos. Matriz energética mundial e brasileira. 
Distribuição da produção de petróleo. Habitat geológico do petróleo. Métodos e técnicas na exploração 
petrolífera. Origem, importância e usos do petróleo. Habitat geológico do carvão. Origem, importância e 
usos do carvão. Minerais radioativos: importância e usos. Métodos e técnicas na exploração de urânio e 
tório. Folhelhos oleígenos: importância, usos e exploração. Turfa. Recursos energéticos renováveis. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1: Definições de energia e recursos energéticos; recursos energéticos renováveis e não 
renováveis; matriz energética, produção e consumo de energia; aspectos econômicos, geopolíticos e 
ambientais 
Módulo 2: Habitat geológico de recursos energéticos; bacias sedimentares, ambientes tectônicos, 
preenchimento e arcabouço estratigráfico; energia nuclear, ambientes formadores de minerais 
radioativos e geração de energia nuclear; gênese do carvão, estratigrafia do carvão e bacias carboníferas 
brasileiras 
Módulo 3: Definições e características físico-químicas do petróleo; sistemas petrolíferos convencionais e 
não convencionais; rochas-geradoras, geração, expulsão e migração de petróleo; acumulação de petróleo 
em armadilhas estratigráficas, estruturais e mistas; reservatórios de petróleo, porosidade, 
permeabilidade e heterogeneidades  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  
Departamento de Geologia  
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Módulo 4: Indústria do petróleo e o mercado de trabalho do petróleo; métodos de exploração de 
petróleo; avaliação de formações, estimativa de reservas e produção de petróleo 

 
OBJETIVO GERAL 

A disciplina tem como objetivo alcançar aprendizado sobre a gênese, ocorrência, exploração e produção 
de recursos energéticos, com ênfase naqueles de filiação geológica, assim como o contexto geopolítico, 
econômico e ambiental relacionados à indústria de energia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar os estudantes na busca e análise crítica de informações relacionadas à rede nacional e 
internacional de oferta e consumo de energia  

 Compreender os processos geológicos envolvidos na gênese de recursos energéticos  

 Executar práticas utilizadas na exploração e produção de recursos energéticos 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
O aprendizado é obtido mediante a solução de problemas a partir da análise, interpretação e discussão 
de dados geológicos, geofísicos e estatísticos sobre energia e recursos energéticos. São realizados 
exercícios de manipulação, análise e interpretação de dados de subsuperfície (poços, sísmica etc.), tanto 
de forma manual quanto utilizando programas computacionais específicos. Os estudantes são ainda 
estimulados a buscar, expor e discutir aspectos econômicos, sociais, políticos, históricos e ambientais 
relacionados à indústria energética. Aulas expositivas são associadas às atividades visando consolidar 
conceitos e esclarecer dúvidas. 

 
A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial será realizada da seguinte forma: 

 

 Natureza das atividades: 60 horas de atividades assíncronas distribuídas em 8 semanas, 

envolvendo resolução de exercícios (1 exercício/semana) e consulta de material didático; 4 horas 

semanais de plantão de dúvidas 

 Comunicação: através de veículos como Teams, UFPR Virtual, e-mail, Youtube, Google Forms e 

WhatsApp 

 Material didático: vídeo-aulas e slides elaborados pelo professor, artigos científicos em revistas 

de acesso livre ou com assinatura da UFPR, vídeos de acesso livre e material disponível nos sítios 

de agências/empresas ligadas ao setor energético (ANP, CPRM, EPE, IEA dentre outras),  

 Recursos tecnológicos: programas computacionais de acesso livre (OpendTect, Google Earth e 

Qgis) 

 Frequência: controlada pela entrega dos exercícios semanais 

  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 Nota 1 - Uma avaliação individual com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito 
a consulta, respondida através do Google Forms (peso 2) Data limite de entrega: 11/12/2020 

 Nota 2 - Um seminário (individual ou em dupla) a ser entregue em formato de vídeo (peso 2) 
Data limite de entrega: 12/03/2021 

 Nota 3 - Soma dos oito exercícios realizados ao longo de todo o período da disciplina (peso 1), 
sendo nota máxima obtida com a entrega de todos os exercícios no prazo estipulado. Exercícios 
entregues fora do prazo terão nota parcial. 

 Exame final - Avaliação individual com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, com direito 
a consulta, respondida através do Google Forms 
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CRONOGRAMA 
  

Sem. Atividades CH Período 

    

1 Módulo 1 – exercício sobre matriz energética e consumo de energia; 
fórum de discussão sobre matriz energética; vídeo-aula sobre energia 
e recursos energéticos; consulta a material de apoio 

8 
23 a 27/11/20 

2 Módulo 2 – exercício sobre bacias sedimentares; vídeo-aula sobre 
habitat geológico de recursos energéticos; consulta a material de 
apoio 

8 
30/11 a 04/12/20 

3 Módulo 2 – exercício sobre ambientes formadores de carvão e carvão 
no Brasil; vídeo-aula sobre energia nuclear e carvão; consulta a 
material de apoio; resposta ao formulário da avaliação 1 

8 
07 a 11/12/20 

4 Módulo 3 – exercício de leitura e análise de textos sobre o petróleo 
no Brasil; vídeo-aula sobre petróleo, sistemas petrolíferos, geração e 
migração de petróleo; consulta a material de apoio; atividades 
relacionadas à avaliação 2 

7 

14 a 18/12/20 

5 Módulo 3 – exercício sobre armadilhas de petróleo; leitura e análise 
de texto sobre reservatórios; vídeo-aula sobre acumulação de 
petróleo; consulta a material de apoio; atividades relacionadas à 
avaliação 2 

8 

01 a 05/02/21 

6 Módulo 4 – exercício e fórum de discussão sobre a indústria do 
petróleo no Brasil; vídeo-aula sobre exploração, produção e mercado 
de trabalho no petróleo; consulta a material de apoio; atividades 
relacionadas à avaliação 2 

8 

22 a 26/02/21 

7 Módulo 4 – exercício de manipulação e interpretação de dados 
geofísicos aplicados à exploração de petróleo; consulta a material de 
apoio; atividades relacionadas à avaliação 2 

7 
01 a 05/03/21 

8 Módulo 4 – exercício de interpretação qualitativa e quantitativa de 
perfis; vídeo-aula sobre avaliação de formações e estimativa de 
reservas; consulta a material de apoio; atividades relacionadas à 
avaliação 2 

6 

08 a 12/03/21 

 Carga horária total 60  

 

Exame Final 22 a 26/03/21 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Gomes, A.J.P.; Cruz, P.R.; Borges, L.P. 2003. Recursos Minerais Energéticos: Carvão e Urânio. In: Bizzi, L. A.; 
Schobbenhaus, C.; Vidotti R. M.; Gonçalves J. H. (eds.) Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil, 
CPRM, Brasília. P. 577 – 628. http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---
Geologia%2C-Tectonica-e-Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html 

2. Milani, E.J.; Araújo, L.M. 2003. Recursos Minerais Energéticos: Petróleo. In: L. A. Bizzi et al. (eds.) Geologia, 
Tectônica e Recursos Minerais do Brasil. CPRM, Brasília, p. 541 – 576. 
http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---Geologia%2C-Tectonica-e-
Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html 

3. Aboarrage, A. M.; Lopes, R. da C. 1986. Projeto Borda Leste da Bacia do Paraná: integração geológica e 
avaliação econômica. Porto Alegre: DNPM/CPRM http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-
Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Biblioteca-Virtual-1327.html 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. Agência Nacional do Petróleo (ANP) www.anp.gov.br 
2. Empresa de Pesquisa Energética (EPE) http://www.epe.gov.br 
3. Serviço Geológico do Brasil (CPRM) https://www.cprm.gov.br/ 
4. International Energy Agency (IEA) www.iea.org 
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http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---Geologia%2C-Tectonica-e-Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---Geologia%2C-Tectonica-e-Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---Geologia%2C-Tectonica-e-Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---Geologia%2C-Tectonica-e-Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Biblioteca-Virtual-1327.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Biblioteca-Virtual-1327.html
http://www.anp.gov.br/
http://www.epe.gov.br/
https://www.cprm.gov.br/
http://www.iea.org/


 
Professor da Disciplina: Fernando Farias Vesely 
 
Assinatura: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 – GC078
A modalidade da disciplina, ofertada com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao
Parágrafo Único do Art. 1o desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade
de ensino remoto emergencial (ERE). 
A ficha 2 foi  adaptada ao ERE sem ônus ao conteúdo programático previsto em
relação ao formato presencial da GC078
Disciplina: Geologia do Petróleo Código: GC078

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (x) 
Modular ERE

Ciclo: 04
nº de vagas:  15

Pré-requisito: 

GC116-GC133

Co-

requisito: 

Modalidade: 30h, 100% ERE (Ensino Remoto 

Emergencial, Res. Nº65/20-CEPE)

CH Total:30

CH 

semanal: 04

Padrão 

(PD):  30

Laboratório

(LB):  

Campo 

(CP): 0

Estágio 

(ES): 0

Orientada

(OR): 0

Prática 

Específica 

(PE): 0

EMENTA  
Gênese do Petróleo, Ambientes Formadores de Jazidas Petrolíferas, Métodos de 
Exploração e Explotação, Fatores Diagnósticos de Jazidas Petrolíferas. Avaliação de 
Prospectos.

Justificativa da Proposta

Devido à pandemia de COVID-19 e suspensão das atividades presenciais na UFPR, a 
disciplina será ofertada remotamente de acordo com a Resolução Nº 65/2020 – CEPE 
da Universidade Federal do Paraná. A disciplina apresenta 30 horas, entre aulas 
teóricas e exercícios. Todos os exercícios são passíveis de serem realizados na 
modalidade remota. O curso é pensado para discentes com acesso à internet, pacotes 
básicos de office (disponíveis no office 365) e videoconferência (Teams ou google 
meets, dependendo da preferência dos discentes). A disciplina será ofertada de forma 
remota, na UFPRVIRTUAL, no período de 04 de novembro a 16 de dezembro de 2020 e
com exame final previsto para 03 de fevereiro de 2021.

PROGRAMA 

Apresentação do curso. Petróleo na matriz energética mundial, distribuição de reservas 
e cenário da indústria petrolífera. Sistemas petrolíferos. Exemplos de bacias brasileiras. 
Rochas reservatório: porosidade, permeabilidade, saturação de fluidos, capilaridade, 
heterogeneidades e unidades de fluxo. Métodos de obtenção de dados na exploração e 
explotação de petróleo. Perfilagem de poços. Ambiente de poço. Perfis caliper e raios 
gama. Perfis de porosidade. Densidade e Neutrão. Perfil Sônico. Perfis elétricos. 
Potencial espontâneo e resitividade.

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ
Setor de Ciências da Terra 
Departamento de Geologia 
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OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para o entendimento dos processos 
de geração, maturação, migração e armazenamento do petróleo.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Preparar o aluno para o reconhecimento dos diversos eventos relacionados à geração
e armazenamento do petróleo, e predição dos ambientes mais favoráveis à ocorrência
destes  eventos.  Introduzir  o  aluno  aos  principais  sistemas  petrolíferos  das  bacias
sedimentares brasileiras. Apresentar ao aluno uma visão crítica do cenário geopolítico
do petróleo no Brasil e no mundo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A adaptação da disciplina ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) será realizada da
seguinte forma: 

- Carga horária semanal: 4 horas por semana (distribuídos de forma simplificada em
aproximadamente 2h atividades síncronas e 2h atividades assíncronas);
- As atividades síncronas ocorrerão às   quartas  -feiras, das 15:30 – 17:30.  
- A disciplina será ministrada no ambiente UFPR VIRTUAL.
-  As  atividades  semanais  iniciam-se  toda  quarta-feira,  dia  em  que  serão
disponibilizados os materiais didáticos e exercícios após a aula teórica síncrona..
- As atividades da semana terão prazo de entrega toda terça-feira   subsequente  .
-   Todas as aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas aos discentes.  
-  O  ciclo  de  atividades  será  repetido  por  7 semanas,  e  totalizará  as  30  h  da
disciplina.
- Será criado grupo no WhatsApp com toda a turma   para comunicação direta  .
- Dúvidas individuais serão atendidas por e-mail ou WhatsApp,  plantão de dúvidas
em horário a ser combinado para dúvidas sobre os exercícios.
- A entrega dos Exercícios 1 e 2 serão na forma de relatórios.
- O  Controle de Frequência será realizado pelo acesso as vídeo-aulas e tarefas
realizadas (não avaliativas).

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada em 2 exercícios, cujas rubricas serão divulgadas 
concomitantemente aos exercícios. A média final será a média dos 2 exercícios. Os 
critérios de aprovação e exame final são os previstos na Resolução 37/97-CEPE 
(Capítulo X, Seção I- Normas Gerais de Avaliação). A média final será a média dos 2 
exercícios.

CRONOGRAMA 
 

Semana Atividades síncronas Atividades assíncronas Dia 
1 Apresentação do curso. 

Petróleo na matriz energética
mundial, distribuição de 
reservas e cenário da 
indústria petrolífera.

Exercício 1: Sistemas petrolíferos
em bacias brasileiras.

4 de
novembro

15:30-
17:30
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2 Sistemas petrolíferos: 
Exploração e produção de 
petróleo

Exercício 1: Sistemas petrolíferos
em bacias brasileiras.

11 de
novembro

15:30-
17:30

3 Exemplos de sistemas 
petrolíferos em bacias 
brasileiras

Exercício 1: Sistemas petrolíferos
em bacias brasileiras.

18 de
novembro

15:30-
17:30

4 Perfilagem de poços. 
Ambiente de poço. Perfis 
caliper e raios gama

Exercício 2: Análise integrada de 
perfis.

25 de
novembro

15:30-
17:30

5 Perfilagem de poços. Perfis 
de porosidade: Sônico, 
Densidade e Neutrão

Exercício 2: Análise integrada de 
perfis.

02 de
dezembro

15:30-
17:30

6 Perfilagem de poços. 
Resistividade e saturação de 
água.

Exercício 2: Análise integrada de 
perfis.

09 de
dezembro

15:30-
17:30

7 Exercício: Análise integrada 
de perfis.

Exercício 2: Análise integrada de 
perfis.

16 de
dezembro

15:30-
17:30

Exame Final (prova no formato 
de formulário (GoogleForms))

03 de
fevereiro
de 2021
15:30-
17:30

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- Schobbenhaus, C.; Vidotti R. M.; Gonçalves J. H. (eds.) Geologia, Tectônica e 
Recursos Minerais do Brasil, CPRM, Brasília. P. 577 – 628.
- Milani,E.J. Brandão; J.S.S.L.; Zalán, P.V. Gamboa, L.A. P, 2000. Petróleo na Margem 
Continental Brasileira: Geologia, Exploração, Resultados e Perspectivas. Brazilian Journal of 
Geophysics, 18(3):351-396 (https://doi.org/10.1590/S0102-261X2000000300012);
-  Schlumberger.  Log  Interpretation  Principles/Applications.

(https://www.slb.com/search#q=well%20log%20interpretation&t=slbcom)
(necessita login mas não é cobrado).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Seminários técnicos da ANP:
-http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1
-http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/9-rodada-de-
licitacao-de-blocos/seminarios
-http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/1-rodada-de-partilha-de-
producao-pre-sal/seminarios
-http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/5-rodada-de-
licitacao-de-blocos/atas-da-cel
-http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/10-rodada-de-
licitacao-de-blocos/seminarios
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http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/1-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal/seminarios
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http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/9-rodada-de-licitacao-de-blocos/seminarios
http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/9-rodada-de-licitacao-de-blocos/seminarios
http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1
https://www.slb.com/search#q=well%20log%20interpretation&t=slbcom
https://doi.org/10.1590/S0102-261X2000000300012


Professora da Disciplina: Carlos Conforti Ferreira Guedes
Contato do professor: carlos.guedes@ufpr.br     
Whatsapp: (11) 98363-4392

Assinatura: 

__________________________________________
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Barbara Trzaskos

Assinatura: __________________________________________
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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Fundamentos de Química Estrutural Código: CQ027 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ERE 

CH Total: 45 h/ 

10 semanas 

CH semanal: 

4,5 h 

Padrão 

(PD):  

45 h 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Noções de estequiometria; Átomo; Ligações químicas e Métodos analíticos. 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  

Disciplina ofertada no modo remoto no Período Especial – 4º Ciclo 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
01. Introdução: Métodos e unidades. Matéria e energia. Misturas e substâncias puras, 

elementos e compostos. Microestrutura da matéria, energia, calor e temperatura.  

02. Fórmulas, Equações e Estequiometria: moléculas. Fórmulas moleculares, empíricas e 

estruturais. Massa atômica e molecular. Mol. Número de Avogadro. Significados quali e 

quantitativo de fórmulas, equações químicas e seu balanceamento por tentativa. 

Estequiometria de reações químicas e algumas aplicações; Noções de análise química 

elementar e determinação de fórmulas químicas. 

03. Estrutura do Átomo: noções das teorias atómicas de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 

Informações experimentais que levaram à moderna compreensão da estrutura atômica. 

Massa atômica, isótopos, abundância isotópica. Aplicações de isótopos em química e 

geologia. Elétrons e energia radiante. Noções de Espectroscopia Atômica e relação com 

o modelo de Bohr.  

04. Elétrons, Energia, Ondas e Probabilidade: Noções do modelo da mecânica quântica. 

Energias, e configurações eletrônicas. Quantização e princípio da incerteza de 

Heisemberg. Orbitais Atômicos e números quânticos. 

05. Noções de relações entre propriedades, periodicidade e estrutura atômica.  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Exatas 

Coordenação do Curso de Química 
Departamento de...... 
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06. Introdução à Ligação Química: Ligações iônicas e covalentes. Regra do octeto e 

estruturas de Lewis, eletronegatividade, caráter parcial de ligações.  

07. Reações químicas: ácido base, precipitação, complexação e oxi-redução. 

08. Noções de Métodos Selecionados de Análise Química e suas Aplicações em Geologia: 

Espectroscopias de emissão e absorção. Fluorescência de Raios-X. Espectrometria de 

Massa. 

OBJETIVO GERAL 
 
Possibilitar aos alunos o domínio de conteúdos de base da química e suas aplicações. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Desenvolver nos alunos as habilidades de: a)  relacionar informações, conceitos e teorias para sua 

aplicação na química e na geologia; b) identificar problemas essenciais, seus níveis de complexidade 

e simplificações possíveis; c) coletar, organizar e utilizar de informações e sua transmissão utilizando 

recursos de linguagem técnica e e) dominar as informações essenciais ao trabalho do conteúdo da 

disciplina. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades assíncronas (vídeo aula, listas 

de exercícios e trabalhos) e síncronas (aulas expositivas-dialogadas) usando a plataforma de 

web conferências Microsoft Teams. Os sistemas de comunicação que serão sutilizados serão e-

mail e o Google Classroom. Nesse ambiente de trabalho virtual serão postados materiais com 

cronograma de atividades, conteúdo da disciplina e atividades. A plataforma de web conferência 

permitirá um encontro virtual entre os alunos e o tutor, principalmente para sanar dúvidas, resolver 

exercícios e compartilhar experiências. As aulas síncronas serão realizadas às quartas-feiras das 

8h30min – 9h30min, as quais serão gravadas, e haverá uma carga horária semanal de 3,5 horas 

de atividades assíncronas. A primeira aula síncrona será destinada à apresentação da disciplina 

e ambientação dos alunos com todos os recursos tecnológicos didáticos que serão utilizados nas 

aulas remotas, incluindo o Google Classroom e a plataforma de web conferência. A frequência 

será computada a partir da entrega das atividades no decorrer do curso, serão ofertadas 30 

vagas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada por meio de diversas atividades assíncronas que incluem listas de 

exercícios e trabalhos que serão propostos ao longo da disciplina. O aluno terá o prazo de entrega 

bem definido para cada atividade proposta, e a média do estudante será calculada a partir da 

média aritmética das atividades. A frequência será computada a partir das atividades postadas 

no Google Classroom e/ou enviadas por e-mail. A décima primeira semana a partir do início do 

curso será destinada ao Exame Final, que constituirá de uma avaliação individual a ser realizada 

usando o Google Classroom. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. Brown, T. L.  Lemay Jr., H. E., Bursten B. E., Murphy, C. J., Quimica La Ciencia Central, 11ª 

Ed, Trad. Laura Fernandez Enríquez, Pearson Educación, México, 2009. Disponível 

em https://openlibrary.org/works/OL15130687W/Chemistry. Acesso em 13/10/2020 

2. Atkins, P.; Jones, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna no meio ambiente, 

5ª ed. Porto Alegre, Bookman, 2012. Disponível em: 

https://ia601602.us.archive.org/32/items/LivroPrincpiosDeQuumicaAtkinsJones1/. Acesso em 

13/10/2020 

3. Skoog, D. A., Leary, J. J. Principles of Instrumental Analysis, Saunders, New-York 1994. 

Disponível: https://archive.org/details/principlesofinst00skoo. Acesso em 13/10/2020 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

4. Dickerson, R. E.; Gray, H. B.; Haight, G. P. Chemical principles. 3ª ed. The Benjamin/Cummings 

Publishing Company, 1979. Disponível em:  https://resolver.caltech.edu/CaltechBOOK:1979.001 

Acesso 13/10/20204.  

5. Russell, J. B. Química Geral, Makron Books: Rio de Janeiro, 1994, 2ª ed., vols 1 e 2. 

6. Mahan, B. M.; Myers, R. J.Química – Um Curso Universitário, Edgard Blücher: São Paulo, 

1993. 

7. Gill, R.; Chemical Fundamentals of Geology, Chapman & Hall, London: 1992, 1st ed. Repr. 

8. Material próprio (materiais disponíveis na internet, produzido para a disciplina). 

Professor da Disciplina: Glaucia Pantano 
 
Assinatura:__________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Anexo I – Cronograma 

 

 
 

SEMANA Atividade assíncrona Atividade síncrona 

 

04/10/2020 

Vídeo aulas: Apresentação da disciplina; 

Matéria e Energia; Massa atômica e molecular, 

mol e cálculos 

Atividade avaliativa: Lista de Exercícios 

Apresentação da disciplina, 

ambientação dos estudantes com 

recursos tecnológicos e explicação 

das regras/normas da disciplina 

 

11/10/2020 

 

Vídeo aulas: Equações química e 

estequiometria 

 

Aplicação de um jogo criado na 

plataforma kahoot 

(sala de aula invertida) 

 

18/11/2020 

Vídeo aulas: Continuação estequiometria e 

Noções de análise elementar 

Atividade avaliativa: Lista de Exercícios 

Aula expositiva e/ou destinada para 

sanar dúvidas sobre a matéria 

 

25/11/2020 

Vídeo aulas: Teorias atômicas 

Atividade avaliativa: Lista de Exercícios 

Aula destinada para resolução de 

exercícios  

 

02/12/2020 

Vídeo aulas: Elétrons, Energia, Ondas e 

Probabilidade 

Aplicação de um jogo criado na 

plataforma kahoot 

(sala de aula invertida) 

09/12/2020 Vídeo aulas: Propriedades periódicas Aula expositiva e/ou destinada para 

sanar dúvidas sobre a matéria 

16/12/2020 Vídeo aulas: Noções de relações entre 

propriedades, periodicidade e estrutura atômica 

Atividade avaliativa: Lista de Exercícios 

Aula destinada para encerramento 

da primeira parte da disciplina 

21/12/2020 

a 

16/01/2021 

 

Período não letivo 

 

Período não letivo 

20/01/2021 Vídeo aulas: Ligações Químicas 

Atividade avaliativa: Lista de Exercícios 

Aula expositiva e/ou destinada para 

sanar dúvidas sobre a matéria 

27/01/2021 Vídeo aulas: Reações Químicas 

Atividade avaliativa: Lista de Exercícios 

Aula expositiva e/ou destinada para 

sanar dúvidas sobre a matéria 

 

03/02/2021 

Vídeo aulas: Noções de Métodos Selecionados 

de Análise Química 

Atividade avaliativa: Trabalho  

Aula destinada para sanar dúvidas e 

explicar a dinâmica para realização 

do Exame Final 

 

10/02/2021 

Exame final 

Resolução da atividade proposta como Exame 

Final enviada pela plataforma Google 

Classroom  

Exame final, estarei online para 

esclarecimento de eventuais dúvidas 

com a atividade. O exame deve ser 

resolvido e entregue em até 3h 
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