
 
 

PLANO DE ENSINO 
     

Nome da Disciplina: Recursos vegetais não convencionais 
Coordenador: Moemy Gomes de Moraes 
Carga horária:  64                                      Teórica:      64                 Prática:  
Créditos: 4 
Periodicidade: A cada dois anos 
Semestre de Oferta: 2º semestre 
Pré-Requisitos/Co-Requisitos/Equivalências: Não há 

• Ementa 
Aspectos botânicos, bioquímicos, fisiológicos de vegetais que sejam fontes de bioprodutos. 
Usos não convencionais de recursos vegetais. 

• Objetivos 
Reconhecer e avaliar o potencial econômico de plantas não domesticadas. Apresentar 
perspectivas de usos não convencionais de plantas. Reconhecer o potencial do Cerrado e dos 
biomas brasileiros como fontes de recursos vegetais. 

• Processo Didático 
As aulas teóricas serão expositivas dialogadas. Como parte do processo de ensino-
aprendizagem, estimula-se a leitura do conteúdo sobre os assuntos abordados na bibliografia 
indicada. Frequentemente haverá a análise de artigos científicos com tema associado aos 
temas abordados na disciplina.  

 

✓ Recursos de Ensino 

✓ Aulas Presenciais 
o Quadro negro e giz; 
o Projetor Multimídia e notebook; 

✓ Aulas Remotas 
o Ambiente virtual de Aprendizagem: Moodle e/ou G Suite  

 

✓ Procedimentos para Avaliação 
A avaliação será contínua e realizada em diferentes maneiras como: apresentação de 
seminários, discussão semanal dos artigos científicos, redação de artigo sobre uma planta ou 
um bioproduto não convencional.  
 
A distribuição dos pesos das diferentes avaliações na nota final será a seguinte: 

✓ Apresentações e participação nas apresentações (30%) 
✓ Dissertações individuais e textos colaborativos (30%) 



 
 

✓ Redação de artigo sobre planta ou bioproduto não convencional (40%) 

 

• Informações Importantes 

o A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; 
regulamentada pela Resolução CEPEC 1461,  

o Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  
▪ A: 9,0 – 10,0;  
▪ B: 7,5 – 8,9;  
▪ C: 6,0 – 7,4;  
▪ D: 5,9 – 0,0 (Reprovado); 

 

• Programa da Disciplina 
# Módulos e conteúdos 

1 Introdução à fisiologia disciplina (4h) 

• Informações sobre o desenvolvimento da disciplina e métodos de avaliação 

• Plantas e a cultura humana 

2 Biodiversidade vegetal como fonte de recursos econômicos (4h) 

3 • Categorias de uso de plantas e recursos vegetais (4h) 

4 Fontes alimentícias não convencionais (12 h) 

• Grãos e legumes 

• Alimentos de caules e folhas 

• Alimentos de órgãos subterâneos 

5 Plantas produtoras de adoçantes e usos diversificados de carboidratos vegetais (4h) 

6 Fundamentos do metabolismo secundário em plantas (8h) 

7 Plantas medicinais e tóxicas (8h) 

8 Plantas produtoras de látex e resinas (4h) 

9 Fontes de temperos e compostos voláteis (4h) 

10 Fontes para a produção de bebidas (4h) 

• Alcoólicas 

• Estimulantes 

11 Plantas produtoras de fibras, corantes e taninos (4h) 

12 Síntese dos conteúdos e definição de perspectivas (4h) 
 

• Bibliografia Recomendada 
Simpson, B. B., & Conner-Ogorzaly, M. (2013). Plants in Our World: Economic Botany. McGraw-Hill 

Education. 

 



 
 

• Bibliografia Complementar 

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I. M.; MURPHY, A. Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal. 
6ª ed. Artmed. 2017 
 

Artigos publicados nos periódicos: Economic Botany, Journal of Ethnobiology and 

Ethnomedicine, Ethnobiology and Conservation, Industrial Crops and Products e outros 

periódicos com artigos de interesse 

 


