CRONOGRAMA - ECE
Fisiologia Vegetal II. 2020.1
Prof. Ricardo Augusto Lombello

Cronograma das atividades de ECE – Fisiologia Vegetal II.
Semana
6

Data
22.04

Atividade teórica
Prova 1

7

29.04

8

06.05

9

13.05

Aula Teórica 5. Embriogênese
e desenvolvimento de
sementes.
Aula Teórica 6.
Desenvolvimento de frutos.
Interação planta-ambiente 1.
Aula Teórica 7. Interação
planta-ambiente 2

10

20.05

11

27.05

Aula Teórica 8. Interação
planta-ambiente 3.
Senescência e morte celular
Prova 2

12

03.06

Exame

Atividade prática

Aula Prática 5. Roteiro de
atividade sobre
microsporogênese.
Aula Prática 6. Roteiro de
atividade sobre
amadurecimento de frutos
Aula Prática 7. Roteiro de
atividade sobre estresse
fisiológico.
Aula Prática 8. Roteiro de
atividade sobre senescência.

Forma de apresentação do conteúdo programático:
- Será disponibilizado no Tidia - Fisiologia Vegetal II um Estudo Dirigido, com uma
revisão dos conceitos apresentados no primeiro bloco da disciplina, visando a
preparação dos alunos para a Prova 1. Este Estudo Dirigido será disponibilizado em 15
de abril.
- Serão disponibilizados no Tidia da disciplina os slides das aulas teóricas, juntamente
com um Estudo Dirigido com comentários sobre os assuntos mais relevantes e questões
de reforço do aprendizado, referente aos conceitos dados nos slides, nas datas previstas
no cronograma de ECE.
- Os alunos terão acesso aos contatos eletrônicos do professor (email, pasta de bate-papo
do Tidia) para esclarecer dúvidas e obter informações a respeito das /atividades
propostas a qualquer tempo.

Avaliações:
- As provas, postadas no Tidia na data e horário usual da disciplina, serão realizadas
dentro do período de 24 horas.
- Os roteiros de atividades práticas, com questões referentes aos temas abordados, serão
devolvidos pelos alunos através do Tidia (escaninho) até a data da aula seguinte. A
entrega destes relatórios de atividade será considerada para o controle de frequência dos
alunos.
- Os conceitos finais serão baseados na média das Provas conceituais (peso 7), somada à
média das notas das atividades práticas (peso 3).

Bibliografia
- Taiz L., Zeiger E. Fisiologia Vegetal. 3ª e 4ª ed. Disponíveis on-line em pdf.
- Textos extraídos de periódicos sobre os temas das aulas serão disponibilizados para os
alunos no Tidia da disciplina.

