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* Observação:  A disciplina está em oferta e já foi realizada uma atividade 
 
Ementa 
 
Respostas das plantas aos fatores ambientais. Relações hídricas. Fotossíntese. Respiração e economia de 
carbono. Transporte e distribuição de assimilados. Análise de crescimento. Assimilação de nitrogênio. 
Fisiologia do desenvolvimento e produtividade.  
 
 
Metodologia 
 
A disciplina será ofertada na plataforma Google Classroom. A organização dos conteúdos abordados 
ocorrerá em módulos. Serão utilizadas metodologias ativas para alguns conteúdos selecionados. Serão 
utilizadas atividades formativas síncronas e assíncronas.  
Como parte do processo de ensino-aprendizagem, será recomendada a leitura do conteúdo nos livros 
texto indicados e em artigos publicados em periódicos de alta qualidade. Questionamentos, críticas, 
discussões e reflexões serão estimulados nos fóruns.  Serão realizadas atividades na plataforma para a 
verificação e acompanhamento da aprendizagem.  
O período previsto poderá ser ajustado, de acordo com a adaptação dos discentes e docentes à 
modalidade de ensino. 
 
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem 
 
A avaliação será contínua e realizada em diferentes maneiras: Questionários, dissertações, revisões, 
apresentações e os fóruns serão considerados para a avaliação, que ocorrerá de maneira contínua, ao 
longo de toda a disciplina. 
 
A distribuição dos pesos das diferentes avaliações na nota final será a seguinte: 

 Somatório dos questionários (20%) 

 Atividades nos fóruns e apresentações (30%) 

 Dissertações (30%) 

 Revisão bibliográfica sobre aspectos fisiológicos (20%) 
 
 



 

 

 
 
 
 
Cronograma com módulos e conteúdos 
 

# Período 
Previsto 

Módulos e conteúdos 

1 29/06 a 12/07 Relações hídricas e a produção vegetal 

 Água: propriedades principais;  

 Potencial hídrico e seus componentes (ψw);  

 movimento da água no vegetal; 

 Transpiração; 

 Respostas das plantas ao déficit hídrico. 

2 13/07 a 09/08 Metabolismo vegetal e distribuição de moléculas orgânicas nas plantas 

 Fotossíntese – assimilação de carbono e aspectos ecofisiológicos 

 Respiração  

 Transporte de substâncias orgânicas e economia de carbono nas plantas 

 Assimilação de nitrogênio 
3 10/08 a 30/08 Desenvolvimento vegetal e produtividade 

 Fatores ambientais e endógenos que influenciam o desenvolvimento e a 
produtividade das plantas 

 Fundamentos de análise de crescimento 

4 31/08 a 18/09 Interações bióticas e produtividade vegetal 

 
Reuniões virtuais ocorrerão semanalmente pelo Google Meet às segundas feiras, das 9:00 às 12:00. 
Reuniões adicionais serão marcadas de acordo com a Demanda.  
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Periódicos: 
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