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I – CARGA HORÁRIA 

 85 horas 
 
II - EMENTA: 

 
Ecologia humana, desenvolvimento sustentável, Estudo das causas e efeitos dos principais fatores responsáveis pela 

poluição ambiental, enfatizando a ação antrópica.  

Reflexões sobre o compromisso de cada cidadão em ter atitudes responsáveis e iniciativas (começando por aquelas de 

caráter individual) em prol de uma comunidade mais consciente e ativa para com as questões ambientais e sociais.  

 
 
III – ABORDAGEM E ESTRATÉGIAS 
 

A Disciplina será desenvolvida através de exposição dialogada ou estudo de textos e/ou artigos científicos, e 

atividades práticas. 

 

IV – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

1. A avaliação do conteúdo irá priorizar a construção do conhecimento pelo próprio discente, tendo como diretriz 

verificar as habilidades e capacidades: (a) na organização, redação, exposição das ideias e formulação de conceitos; 

(b) na leitura e interpretação de textos científicos. 

2. A avaliação constará de atividades que serão realizadas individualmente ou em grupo, conforme o caso. As 

atividades constarão de: (a) atividades extraclasses, as quais constarão de questões e/ou proposições relacionadas 

ao conteúdo discutido ou relacionadas a um texto ou artigo científico; b) atividades de discussão, baseadas em 

textos ou artigos e no conteúdo das aulas expositivas. Para cada tema a ser discutido, deverá ser apresentado e 

entregue um plano contendo os principais argumentos e algumas questões para direcionar a discussão. (c) 

comunicações orais, cujos temas serão entregues com antecedência, acompanhados das normas para a 

apresentação dessas comunicações. 

3. As atividades de avaliação terão valor de 0,0 (zero) a 10, 0 (dez), salvo nos casos especificados. 

4. A frequência mínima é de 75% (limite de faltas: 22). 
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