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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA     2017.2 

Código: GCN 7122 Carga horária Número de Créditos 

Disciplina: Micropaleontologia 72 04 

Ementa: 
Aplicação da Paleontologia ao estudo de ambientes marinhos e continentais e a 
reconstituições paleoclimáticas e paleobiogeográficas, bem como na determinação do 
tempo geológico. Práticas de campo. 

Tipo: 

            (   ) Obrigatória  (X) Optativa 

Objetivos: 
Proporcionar aos alunos conhecimento geral sobre Bioestratigrafia e Micropaleontologia. Abordar as reconstituições paleoclimáticas, 
paleoambientais e paleobiogeográficas com base em microfósseis. Abordar a legislação brasileira sobre patrimônio fossilífero. 

Pré-requisitos: GCN 7118 

Professor: Profa. Patrícia Hadler Rodrigues 

Monitor: Não há 

Dias/horários: Turma 04336 13:30-17:10  (Sexta-feira) 4hrs  Local:     
CFH     (Teórica, 13:30 – 15:10) 
LABEMO/LABGCN  (Prática, 15:10 – 17:10) 

Atendimento 

Extraclasse 
Das 17:00 às 18:00 Terça-feira Local: Lab. de Pedologia 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Data Aulas 

 Dia não letivo (Evento no CFH) 04/08 1 

Unidade 1 
Apresentação da disciplina 
Legislação sobre o Patrimônio Fossilífero 

11/08 2 

Unidade 2 Introdução a Bioestratigrafia (teoria e exercícios) 18/08       3 

 SEGESC 25/08 4 

Unidade 3 Macro-invertebrados: moluscos e braquiópodes (teoria e prática) 01/09 5 

 Dia não letivo (calendário acadêmico) 08/09  

Unidade 4 Palinologia (teoria e prática) 15/09 6 

Unidade 5 Micropaleontologia (Introdução, Ostracoda e quitinozoários e acritarcas) + observação lâminas 22/09 7 

Unidade 5 Micropaleontologia (Dinoflagelados, calpionelídeos e tintinídeos) + Triagem 29/09  8 

 Dia não letivo (calendário acadêmico) 06/10  

Unidade 5 Micropaleontologia  (Diatomáceas e Radiolários)  + Triagem 13/10 9 

Unidade 5 Micropaleontologia (Foraminíferos e Nanofósseis) + Triagem  20/10 10 

Unidade 5 Micropaleontologia (Escolecodontes, Conodontes)  + Triagem 27/10 11 

 PROVA 03/11 12 

 SAÍDA DE CAMPO 10-11/11 
13, 14, 

15 

 Seminários 17/11 16 

 Seminários 24/11 17 

 PROVA DE RECUPERAÇÃO 01/12 18 

 

EXCURSÕES DE CAMPO (QUANDO HOUVER) 
Turma  Local 

04336 

Mafra, SC – Saída às 08hs do dia 10/11 com destino a Mafra para visita ao Museu da Terra e da Vida da UnC e consulta a material 
da coleção daquela instituição. Visita a afloramentos em Rio Negro, PR e Mafra, SC. Pernoite em Mafra.  
Dia 11/11 – saída às 08hs para coleta de fósseis no Campaleo. Às 15hs retorno para Florianópolis. 
A saída de campo é uma atividade prevista no plano de ensino, de modo que será cobrada presença (3 aulas, 12 presenças).  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Recursos utilizados: 

1. Aula expositiva com slides em data-show; 
2. Apresentação de vídeos;  
3. Leitura e discussão de textos científicos; 
4. Aula prática 
5. Aula de campo. 

 

Os conteúdos serão apresentados em forma de aulas expositivas com o uso de slides. Vídeos também poderão ser utilizados para revisão em alguns 
conteúdos. Serão realizados exercícios para fixação do conteúdo. Sempre que possível haverá aula prática sobre os grupos abordados nas aulas teóricas. 
Os alunos deverão se organizar em duplas para realizar o seminário. O tema do seminário será distribuído no primeiro dia de aula através de sorteio. Cada 
dupla deverá fazer um resumo com os principais dados a respeito do seu tema. Esse resumo deverá ter no máximo de 02 páginas (margens 2,5 cm; fonte 
Arial; 11) e deverá ser entregue no dia 29/09. A apresentação do seminário terá no máximo 30 minutos (tempo mínimo de apresentação: 25 minutos). Cada 
aluno ao longo do semestre deverá triar sedimento fornecido pela professora e montar uma lamina com os microfósseis encontrados, identificando-os. 
Haverá uma saída de campo para coleta de material fóssil e visita ao Museu da Terra e da Vida.  
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO 
Para avaliar o grau de aprendizado do aluno e verificar a compreensão dos conceitos fundamentais sobre Paleontologia, serão utilizados os seguintes 
instrumentos de avaliação: 
1. Uma prova dissertativa referente ao conteúdo teórico (P): Peso 4,0 
2. Exercício e Montagem da lâmina (E): peso 2,0  
3. Seminário (S): peso 4,0    
 
Média do Semestre = ((P*4) + (E*2) + (S * 4))/10 
 
Prova de Recuperação (com todo conteúdo e exclusiva para quem não alcançou a média) – 10,0 
 

  Nota final: média do semestre OU média do semestre + recuperação/2 
 

Nota: consultar RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997  - ALTERADO pelas Resoluções nº 07 de 98 e 10 de 2000. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 

ARMSTRONG, H.A. & BRASIER, M.D. 2004. Microfossils. Blackwell, Londres. 
CARVALHO, I. de S. (ed.). 2010. Paleontologia: conceitos e métodos. Editora Interciência, Rio de Janeiro.  
CARVALHO, I de S. (ed.) 2011. Microfósseis e Paleoinvertebrados. Editora Interciência, Rio de Janeiro 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BIGNOT, G. 2002. Elements of micropalaeontology. Kluwer Academic, Londres  
BOSETTI, E.P.; GRAHN, Y; MELO, J.H.G. 2012. Ensaios em homenagem a Frederico Waldemar Lange: pioneiro da Micropaleontologia no Brasil. 
Interciência, Rio de Janeiro 
CARVALHO, I. de S. (ed.). 2000. Paleontologia. Editora Interciência, Rio de Janeiro. 
TRAVERSE, A. (ed.). 2007. Paleopalynology. Springer, Dordrecht 
SALGADO-LABORIAU, M.L. 2007. Critério e Técnicas para o Quaternário. Edgard Blucher, São Paulo 
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1. Trabalhos/provas iguais produzidos por pessoas/grupos diferentes terão ambas as notas zeradas. Plágios serão zerados e levados à 
coordenação; 

2. As bibliografias e alguns textos de divulgação escolhidos pela professora serão a base para as discussões e conteúdos abordados na disciplina, 
recomenda-se sua leitura antes das aulas; 

3. Este plano de ensino é uma previsão da disciplina durante o semestre, eventualmente poderão ocorrer modificações nas datas das aulas, nos 
conteúdos ministrados e nas abordagens metodológicas, caso seja necessário; 

4. Caso o aluno tenha dúvidas e não possa comparecer no horário de atendimento extraclasse, deverá agendar outro horário de atendimento com a 
professora através do e-mail: patricia.hadler@ufsc.br; 

5. Não será permitida a gravação da aula e dos slides em qualquer meio (áudio ou vídeo) sem a prévia autorização por escrito da professora; 
6. Não será permitido o empréstimo de material durante a realização das provas (canetas, lápis, borracha, papel, calculadoras, etc.); 
7. Celulares, tablets, smartphones e outros aparelhos eletrônicos devem ficar no modo silencioso e guardados durante toda a aula (especialmente 

durante as provas), exceto em situações especiais que devem ser comunicadas à professora; 
8. É importante que o aluno respeite o horário de início e término da aula para não perturbar o desenvolvimento da mesma. 
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