
PLANO DE ENSINO GCN7066 – GEOLOGIA PRÁTICA 

SEMESTRE 2018/01 

 

EMENTA: Introduzir os conhecimentos de geologia para apresentar ao aluno o 
funcionamento do planeta Terra em suas diferentes esferas, com ênfase na 
identificação e descrição de minerais e rochas. 
 
OBJETIVOS: Formação do Universo. A Terra como planeta, sua estrutura, o 
tempo geológico e a tectônica de placas. Introdução a mineralogia. O ciclo das 
rochas. Rochas ígneas. Intemperismo, erosão e deposição. Rochas 
sedimentares e metamórficas. O ciclo hidrológico. Principais ciclos 
biogeoquímicos. A geologia e os ecossistemas, Gaia e a autorregulação 
planetária. Influências antrópicas nos ciclos biogeoquímicos. Aulas práticas de 
descrição de minerais, rochas e sedimentos no LABGCN. Aula prática de  
campo (1 dia). 
 
CARGA HORÁRIA: 36 Ha 

HORÁRIO: 

Quinta Feira   

         *20:20 Aula Teórica (sala CCB517) 

 

* Aulas Práticas 

  Ocorrerão no LABGCN (CFH bloco B 1° andar). 

 

PROGRAMAÇÃO: 

01/03 – Apresentação do plano de ensino da disciplina e do LABGCN.  

08/03 – Formação do universo e cosmoquímica. 

15/03 – Formação e diferenciação do planeta Terra: evidências a partir de 

meteoritos e experimentos laboratoriais. 

22/03 - Estrutura interna da terra/ geo-esferas. Sistema Terra. O tempo 

geológico. Tectônica de placas. 

29/03 – Esclarecimento de dúvidas 

05/04 – Não haverá aula. Estarei em trabalho de campo. 

12/04 – Não haverá aula. Estarei em trabalho de campo 



19/04 – Introdução a mineralogia. Propriedades físicas dos minerais. 

26/04 – Aula prática I (LABGCN): descrição e identificação macroscópica de 

minerais. Utilização da chave de determinação de minerais com base em suas 

propriedades físicas. 

03/05 – Aula prática II (LABGCN): descrição e identificação macroscópica de 

minerais. Utilização da chave de determinação de minerais com base em suas 

propriedades físicas. 

10/05 –  (LABGCN) O ciclo das rochas. Rochas ígneas: processos 

petrogenéticos, estruturas e texturas ígneas, classificação de rochas ígneas. 

Aula prática III: observação de texturas e minerais em rochas ígneas. Entrega 

do questionário I (individual e escrito a mão). 

 17/05 – (LABGCN) Intemperismo, erosão e deposição. Rochas sedimentares: 

processos petrogenéticos, estruturas e texturas de rochas sedimentares, 

classificação de rochas sedimentares. Aula prática IV: Observação de 

estruturas, texturas e minerais em rochas sedimentares. 

24/05 – Não haverá aula. Estarei em trabalho de campo. 

31/05 – Feriado. 

07/06- (LABGCN) Rochas metamórficas: processos petrogenéticos, estruturas 

e texturas de rochas metamórficas, classificação de rochas metamórficas. Aula 

prática V: Observação de estruturas, texturas e minerais em rochas 

metamórficas. 

09/06 - Trabalho de campo no município Itapema (saída no CFH as 07:30 e 

retorno às 16:00). 

14/06 - O ciclo hidrológico. Principais ciclos biogeoquímicos. Gaia e a 

autorregulação planetária. Influências antrópicas sobre os ciclos 

biogeoquímicos. Esclarecimento de dúvidas. 

21/06 - Esclarecimento de dúvidas. Entrega do relatório de campo ou 

questionário II. Entrega do plano de aula (prática pedagógica, em grupos 

de até 3 integrantes). 

28/06 – Exame final. 

 

MÉTODO DE ENSINO: 

 O curso será desenvolvido com base na aplicação de aulas teóricas 

expositivas em conjunto com atividades práticas no laboratório de ensino de 

geologia e em atividades no campo. 



  

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

  A nota  final do aluno será calculada com base na média das notas 

obtidas nas provas, relatório e exercícios, conforme fórmula abaixo: 

Nota Final = (Nota Questionário I + Nota Relatório de Campo ou 

Questionário II + Nota Prática Pedagógica)/ 3. 
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