
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 
Campus Universitário — Trindade 
CEP 88.040-900 — Florianópolis — Santa Catarina 
FONE (048) 3721-9286   —   FAX:  (048) 3721-9751 

 
 

 PLANO DE ENSINO  
Código Disciplina Horas/Aula 

GCN 7700 Análise Ambiental II 108 
 
 

OBJETIVO: Aplicar em uma pesquisa ambiental o referencial teórico e instrumental técnico da geografia 
 
 

EMENTA: Análise Ambiental conjunta de uma unidade espacial (comunidade, unidade de conservação, bacia 
hidrográfica, município, bairro....); elaboração de projeto, desenvolvimento da pesquisa e análise 
dos resultados.  

 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Marinez Scherer 
Turma Curso Horário Semestre 
07332 Geografia Diurno 508204 2013.1 

 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
•  Revisão das questões ambientais 
• Legislação Aplicada à análise ambiental 
• Principais estudos ambientais 
• O papel do geógrafo na análise ambiental 
• Identificação de área de estudo 
• Elaboração de projeto 
• Coleta de dados 
• Apresentação dos resultados 
• Discussão e análise 
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Além do acervo da biblioteca central da UFSC, material de apoio para estudo também será disponibilizado pelo professor.  
 
 METODOLOGIA  
 
O curso será desenvolvido prioritariamente com base em um trabalho prático de análise ambiental com atividade de 
campo relacionada ao tema. Será complementado com aulas teóricas expositivas sobre o tema.   

 
 ATIVIDADES EXTRA-CLASSE  

 
VISITA ÀS AREAS DE ESTUDO 

 
Os alunos deverão visitar às áreas de estudo (cada grupo deve visitar, pelo menos, a sua área). Esta visita será 

organizada em sala de aula e será de responsabilidade dos grupos. 
 

 AVALIAÇÃO  
• Será realizada uma prova escrita referente ao conteúdo ministrado em sala de aula. Data provável 06 de junho de 

2013. 
• Será desenvolvido um trabalho prático de análise ambiental 
• A média final será calculada com base na média aritmética das notas obtidas na prova + nota do projeto (escrito) + 

notas dos resultados do trabalho apresentados (escrito e apresentação) 
• Ao final do curso será oferecida uma prova individual para fins de recuperação e/ou substituição. Poderão fazer 

essa avaliação apenas os alunos que não obtiveram média mínima de 6 nas avaliações anteriores, ou que 
apresentaram falta devidamente justificada em até três dias úteis após a data da avaliação*. Importante lembrar 
que somente tem direito a prova individual para fins de recuperação e/ou substituição aqueles alunos com 
frequência mínima de 75%.  

• Para quem fizer a avaliação de recuperação o cálculo da nota final será feito através da média do resultado da 
soma da nota da avaliação de recuperação com a média final antes da recuperação, dividindo-se esta soma por 
dois.  

Recuperação = (nota da recuperação + média final antes da recuperação) / 2 
 
 
* A justificativa da falta no dia da avaliação deverá vir acompanhada de atestado médico, atestado de trabalho, ou outro 
documento que comprove o motivo desta falta. Os documentos deverão ser entregues à Professora em no máximo três dias úteis 
depois da data da avaliação.  
 


