
 

COORDENAÇÃO DO 

 

 

QUADRO DE DISCIPLINAS

Linha 2: 

Disciplina

Seminários de Pesquisa 

Métodos e Técnicas de Pesquisa

Estatística Aplicada às Ciências Ambientais

Introdução ao estudo do Cerrado

Diversidade biológica com ênfase no Cerrado

Tratamento e aproveitamento de resíduos agroindustriais

Licenciamento, Planejamento

Gestão de Recursos Hídricos

Química Ambiental 

Biotecnologia e meio ambiente

Manejo e Conservação do solo e vegetação

Ecologia de populações e comunidades

Métodos para Inventários de 

Toxicologia Ambiental 

Genética aplicada à Conservação

Agroecologia 

Empreendedorismo e Eco-business

Tópicos Especiais em Ciências Ambientais

 

OBS 1: Os estudantes do PPG

créditos, assim distribuídos: 12 (doze) créditos em disciplina

(doze) créditos em disciplinas optativas do programa, sendo no mínimo 9 (nove) crédit

disciplinas da linha de pesquisa na qual o discente está inserido.

 
OBS 2: Poderão ser aproveitados até 4 (quatro) créditos referentes a atividades complementares 

realizadas como apresentação de trabalho em eventos científicos/tecnológicos/inovadores

publicações científicas em periódicos com Qualis/CAPES de mínimo B1 na área de Ciências 

Ambientais, registro de patente e cursos de formação continuada em Ciências Ambientais 

(mínimo de 40h). Nesses casos, a tabela de conversão das atividades complementa

créditos será avaliada e definida pelo Colegiado do PPG
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QUADRO DE DISCIPLINAS, ORIENTAÇÕES E EMENTÁRIO

Linha 1: Tecnologias Ambientais 
Linha 2: Conservação do Cerrado 

 
 

Disciplina Créditos Linha

1 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 2 

Ciências Ambientais 3 

Introdução ao estudo do Cerrado 3 

Diversidade biológica com ênfase no Cerrado 3 

Tratamento e aproveitamento de resíduos agroindustriais 3 

, Planejamento e Avaliação Ambiental 3 

de Recursos Hídricos 3 

3 

Biotecnologia e meio ambiente 2 

Manejo e Conservação do solo e vegetação 3 

Ecologia de populações e comunidades aplicada à Conservação 3 

Métodos para Inventários de Biodiversidade 3 

3 

Genética aplicada à Conservação 3 

3 

business 2 

Tópicos Especiais em Ciências Ambientais 2 

Os estudantes do PPG-CRENAC deverão completar no mínimo 24 (vinte e quatro) 

réditos, assim distribuídos: 12 (doze) créditos em disciplinas obrigatórias do programa e 12 

doze) créditos em disciplinas optativas do programa, sendo no mínimo 9 (nove) crédit

disciplinas da linha de pesquisa na qual o discente está inserido. 

Poderão ser aproveitados até 4 (quatro) créditos referentes a atividades complementares 

realizadas como apresentação de trabalho em eventos científicos/tecnológicos/inovadores

científicas em periódicos com Qualis/CAPES de mínimo B1 na área de Ciências 

Ambientais, registro de patente e cursos de formação continuada em Ciências Ambientais 

casos, a tabela de conversão das atividades complementa

créditos será avaliada e definida pelo Colegiado do PPG-CRENAC. 
 

URUTAÍ 
GRADUAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO 

E EMENTÁRIOS 

Linha Obrigatória 

-- Sim 

-- Sim 

-- Sim 

-- Sim 

2 Sim 

1 Não 

1 Não 

1 Não 

1 Não 

1 Não 

1 Não 

2 Não 

2 Não 

2 Não 

2 Não 

2 Não 

-- Não 

-- Não 

CRENAC deverão completar no mínimo 24 (vinte e quatro)  

s obrigatórias do programa e 12 

doze) créditos em disciplinas optativas do programa, sendo no mínimo 9 (nove) créditos em 

Poderão ser aproveitados até 4 (quatro) créditos referentes a atividades complementares 

realizadas como apresentação de trabalho em eventos científicos/tecnológicos/inovadores, 

científicas em periódicos com Qualis/CAPES de mínimo B1 na área de Ciências 

Ambientais, registro de patente e cursos de formação continuada em Ciências Ambientais 

casos, a tabela de conversão das atividades complementares em 



 

COORDENAÇÃO DO 

 

 

 
Seminários de Pesquisa 
 
Ementa: Apresentação e discussão de textos científicos (artigos, dissertações, teses), relatórios 

técnicos (estudo de casos) e do projeto de 

perante a professores ou profissionais convidados. Adicionalmente, poderão ser ofertadas outras 

atividades, como ciclo de palestras, que contribuam para o crescimento acadêmico dos pós

graduandos e com uma maior articulação entre os projetos desenvolvidos e temáticas 

trabalhadas no programa, podendo contar com professores externos convidados pelo programa.

 
Métodos e Técnicas de Pesquisa
 
Ementa: Noções gerais de ciência. Filosofia da ciência. Definição de

relações. Os métodos científicos: método hipotético

dialético. As técnicas científicas: noções de técnicas quantitativas e qualitativas em pesquisa em 

Ciências Ambientais. A pesquisa e a metodologia

pesquisa, a construção do objeto, problema de pesquisa, hipóteses, dados primários e 

secundários, elaboração de projeto de pesquisa. Coleta de dados. Análise e interpretação de 

dados. Estrutura de trabalhos científ

acadêmicos.  
 
Estatística Aplicada às Ciências Ambientais
  

Ementa: Noções básicas de estatística e suas aplicações em Ciências Ambientais. Planejamento 

e coleta de dados ambientais. Estatística d

Análise de variância. Correlação e regressão. Análise não

Utilização de softwares estatísticos para análise de dados (ASSISTAT,

 

Introdução ao estudo do Cerrado
 
Ementa: Caracterização do Cerrado Brasileiro. Conceitos de Cerrado e subunidades 

fitofisionômicas. Cerrado: origem geológica, clima, solo, seca e fogo. Aspectos históricos e 

culturais do processo de ocupação da região. O papel da imigr

mercado de terra. Degradação ambiental e sua relação com a ocupação populacional. Introdução 

ao uso sustentável e conservação dos recursos naturais do Cerrado.

 
Diversidade Biológica com ênfase no Cerrado
 

Ementa: Conceitos de biodiversidade. Valores biológicos, socioeconômicos e farmacológicos 

agregados à biodiversidade. Distribuição da diversidade biológica de plantas, animais e 

microrganismos do Brasil e do Cerrado. O Cerrado como hotspot para conservação da 

biodiversidade. Fundamentos de taxonomia e sistemática. Introdução à biogeografia. 

Caracterização das áreas protegidas do Cerrado. Planejamento e implantação de áreas

protegidas. Biodiversidade e serviços ambientais.

 

Tratamento e aproveitamento de resíduos 
 

Ementa: Geração de resíduos e características quantitativas e qualitativas de resíduos 

agroindustriais. Amostragem de resíduos e preservação. Impactos ambientais da disposição de 
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EMENTÁRIOS 

Apresentação e discussão de textos científicos (artigos, dissertações, teses), relatórios 

técnicos (estudo de casos) e do projeto de mestrado pelo discente entre os estudantes e também 

perante a professores ou profissionais convidados. Adicionalmente, poderão ser ofertadas outras 

atividades, como ciclo de palestras, que contribuam para o crescimento acadêmico dos pós

a maior articulação entre os projetos desenvolvidos e temáticas 

trabalhadas no programa, podendo contar com professores externos convidados pelo programa.

Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Noções gerais de ciência. Filosofia da ciência. Definição de teoria, empiria e suas 

relações. Os métodos científicos: método hipotético-dedutivo, método indutivo, método 

dialético. As técnicas científicas: noções de técnicas quantitativas e qualitativas em pesquisa em 

Ciências Ambientais. A pesquisa e a metodologia científica, conceitos básicos: o tema de 

pesquisa, a construção do objeto, problema de pesquisa, hipóteses, dados primários e 

secundários, elaboração de projeto de pesquisa. Coleta de dados. Análise e interpretação de 

dados. Estrutura de trabalhos científicos. Redação científica. Normas técnicas para os trabalhos 

Estatística Aplicada às Ciências Ambientais 

: Noções básicas de estatística e suas aplicações em Ciências Ambientais. Planejamento 

coleta de dados ambientais. Estatística descritiva. Inferência estatística e teste de hipótese.

Análise de variância. Correlação e regressão. Análise não-paramétricas. Análise

Utilização de softwares estatísticos para análise de dados (ASSISTAT, SISVAR, Statistic, R.).

o estudo do Cerrado 

Caracterização do Cerrado Brasileiro. Conceitos de Cerrado e subunidades 

fitofisionômicas. Cerrado: origem geológica, clima, solo, seca e fogo. Aspectos históricos e 

culturais do processo de ocupação da região. O papel da imigração, do uso da tecnologia e do 

mercado de terra. Degradação ambiental e sua relação com a ocupação populacional. Introdução 

ao uso sustentável e conservação dos recursos naturais do Cerrado. 

Diversidade Biológica com ênfase no Cerrado 

de biodiversidade. Valores biológicos, socioeconômicos e farmacológicos 

agregados à biodiversidade. Distribuição da diversidade biológica de plantas, animais e 

microrganismos do Brasil e do Cerrado. O Cerrado como hotspot para conservação da 

. Fundamentos de taxonomia e sistemática. Introdução à biogeografia. 

Caracterização das áreas protegidas do Cerrado. Planejamento e implantação de áreas

protegidas. Biodiversidade e serviços ambientais. 

Tratamento e aproveitamento de resíduos agroindustriais 

Geração de resíduos e características quantitativas e qualitativas de resíduos 

agroindustriais. Amostragem de resíduos e preservação. Impactos ambientais da disposição de 

URUTAÍ 
GRADUAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO 

Apresentação e discussão de textos científicos (artigos, dissertações, teses), relatórios 

mestrado pelo discente entre os estudantes e também 

perante a professores ou profissionais convidados. Adicionalmente, poderão ser ofertadas outras 

atividades, como ciclo de palestras, que contribuam para o crescimento acadêmico dos pós-

a maior articulação entre os projetos desenvolvidos e temáticas 

trabalhadas no programa, podendo contar com professores externos convidados pelo programa. 

teoria, empiria e suas 

dedutivo, método indutivo, método 

dialético. As técnicas científicas: noções de técnicas quantitativas e qualitativas em pesquisa em 

científica, conceitos básicos: o tema de 

pesquisa, a construção do objeto, problema de pesquisa, hipóteses, dados primários e 

secundários, elaboração de projeto de pesquisa. Coleta de dados. Análise e interpretação de 

icos. Redação científica. Normas técnicas para os trabalhos 

: Noções básicas de estatística e suas aplicações em Ciências Ambientais. Planejamento 

escritiva. Inferência estatística e teste de hipótese. 

paramétricas. Análise multivariada. 

SISVAR, Statistic, R.). 

Caracterização do Cerrado Brasileiro. Conceitos de Cerrado e subunidades 

fitofisionômicas. Cerrado: origem geológica, clima, solo, seca e fogo. Aspectos históricos e 

ação, do uso da tecnologia e do 

mercado de terra. Degradação ambiental e sua relação com a ocupação populacional. Introdução 

de biodiversidade. Valores biológicos, socioeconômicos e farmacológicos 

agregados à biodiversidade. Distribuição da diversidade biológica de plantas, animais e 

microrganismos do Brasil e do Cerrado. O Cerrado como hotspot para conservação da 

. Fundamentos de taxonomia e sistemática. Introdução à biogeografia. 

Caracterização das áreas protegidas do Cerrado. Planejamento e implantação de áreas 

Geração de resíduos e características quantitativas e qualitativas de resíduos 

agroindustriais. Amostragem de resíduos e preservação. Impactos ambientais da disposição de 



 

COORDENAÇÃO DO 

 

 

águas residuárias e resíduos sólidos no ambiente. Tipos de t

agroindustriais. Manejo e possíveis formas de aproveitamento de resíduos agroindustriais, na 

medicina, na produção de biogás e na agricultura. Perspectivas para o futuro.

 

Licenciamento, Planejamento e Avaliação Ambienta
 

Ementa: Legislação Ambiental. Competências para o licenciamento ambiental. Tipos de 

licença. Instrumentos do licenciamento ambiental. Publicidade do licenciamento ambiental. 

Conceitos básicos e aplicabilidade de EIA/RIMA, RAP, PRAD, RCA, PCA e RADA. Ter

de referência para estudos ambientais. Diagnóstico ambiental e áreas de influência. 

Metodologias utilizadas como instrumento de identificação, descrição, seleção, valoração e 

avaliação de impactos ambientais. Definição das medidas mitigadoras, de contr

compensatórias e de incremento. Elaboração dos programas ambientais. Tipos ou classes de 

planejamento ambiental. Principais instrumentos adotados no planejamento ambiental e 

zoneamento ecológico-econômico, incluindo discussão sobre programas de pesqui

proteção, de gestão, de uso público e de integração com comunidades do entorno das áreas 

protegidas  

 

Gestão de Recursos Hídricos
 
Ementa: Conceitos básicos sobre recursos hídricos. Os usos múltiplos das águas, seus 

principais problemas e conflitos.

institucionais. Aspectos conceituais de gestão de recursos hídricos. Modelos de avaliação/gestão 

de recursos hídricos (MAGs). Instrumentos de gestão de recursos hídricos. Aspectos técnicos

relacionados ao planejamento e manejo integrados dos recursos hídricos.

 
Biotecnologia e meio ambiente
 
Ementa: Processos biotecnológicos aplicados a agroindústrias e ao meio ambiente. 

Retrospectiva e perspectivas da bioprospecção no Brasil. Biorremediação de solos e 

residuárias. Biofiltração de gases. Biolixiviação. Bioacumulação de metais pesados. Produção 

de polímeros. Biotecnologia aplicada à reciclagem. Impactos da Biotecnologia contemporânea e 

biossegurança. Legislação relacionada à Biotecnologia.  

 

Química Ambiental 
 

 Ementa: Introdução à química ambiental. Principais elementos químicos de importância 

ambiental. Ciclos biogeoquímicos. Química da água e conceitos de poluição ou principais 

problemas ambientais. Química da atmosfera e conceitos de poluição ou

ambientais. Química do solo e conceitos de poluição ou principais problemas ambientais. 

Métodos químicos de análise ambiental. Discussões sobre os potenciais usos benéficos da 

química no ambiente. 

 
Manejo e Conservação do solo e veget
 
Ementa: O solo como recurso natural renovável. Erosão e conservação do solo. Mecanismos e 

fatores que afetam a erosão. Impactos ambientais da erosão do solo. Predição de erosão do solo.

Práticas de controle da erosão. Manejo conservacionista do solo.

conservação do solo. Planejamento de uso da terra. Aptidão agrícola das terras.

e uso sustentável em agricultura. Etapas do manejo florestal Propostas de

Importância da mata ciliar. Recuperação de
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águas residuárias e resíduos sólidos no ambiente. Tipos de tratamentos dos principais resíduos 

agroindustriais. Manejo e possíveis formas de aproveitamento de resíduos agroindustriais, na 

medicina, na produção de biogás e na agricultura. Perspectivas para o futuro.  

Licenciamento, Planejamento e Avaliação Ambiental 

: Legislação Ambiental. Competências para o licenciamento ambiental. Tipos de 

licença. Instrumentos do licenciamento ambiental. Publicidade do licenciamento ambiental. 

Conceitos básicos e aplicabilidade de EIA/RIMA, RAP, PRAD, RCA, PCA e RADA. Ter

de referência para estudos ambientais. Diagnóstico ambiental e áreas de influência. 

Metodologias utilizadas como instrumento de identificação, descrição, seleção, valoração e 

avaliação de impactos ambientais. Definição das medidas mitigadoras, de contr

compensatórias e de incremento. Elaboração dos programas ambientais. Tipos ou classes de 

planejamento ambiental. Principais instrumentos adotados no planejamento ambiental e 

econômico, incluindo discussão sobre programas de pesqui

proteção, de gestão, de uso público e de integração com comunidades do entorno das áreas 

Gestão de Recursos Hídricos 

Conceitos básicos sobre recursos hídricos. Os usos múltiplos das águas, seus 

problemas e conflitos. Legislação relacionada a recursos hídricos. Aspectos 

Aspectos conceituais de gestão de recursos hídricos. Modelos de avaliação/gestão 

recursos hídricos (MAGs). Instrumentos de gestão de recursos hídricos. Aspectos técnicos

ao planejamento e manejo integrados dos recursos hídricos.  

Biotecnologia e meio ambiente 

Processos biotecnológicos aplicados a agroindústrias e ao meio ambiente. 

Retrospectiva e perspectivas da bioprospecção no Brasil. Biorremediação de solos e 

residuárias. Biofiltração de gases. Biolixiviação. Bioacumulação de metais pesados. Produção 

de polímeros. Biotecnologia aplicada à reciclagem. Impactos da Biotecnologia contemporânea e 

biossegurança. Legislação relacionada à Biotecnologia.   

Introdução à química ambiental. Principais elementos químicos de importância 

ambiental. Ciclos biogeoquímicos. Química da água e conceitos de poluição ou principais 

problemas ambientais. Química da atmosfera e conceitos de poluição ou principais problemas 

ambientais. Química do solo e conceitos de poluição ou principais problemas ambientais. 

Métodos químicos de análise ambiental. Discussões sobre os potenciais usos benéficos da 

Manejo e Conservação do solo e vegetação 

O solo como recurso natural renovável. Erosão e conservação do solo. Mecanismos e 

que afetam a erosão. Impactos ambientais da erosão do solo. Predição de erosão do solo.

Práticas de controle da erosão. Manejo conservacionista do solo. Papel da matéria orgânica

conservação do solo. Planejamento de uso da terra. Aptidão agrícola das terras.

e uso sustentável em agricultura. Etapas do manejo florestal Propostas de

Importância da mata ciliar. Recuperação de mata ciliar Formação de viveiros florestais.

URUTAÍ 
GRADUAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO 

ratamentos dos principais resíduos 

agroindustriais. Manejo e possíveis formas de aproveitamento de resíduos agroindustriais, na 

 

: Legislação Ambiental. Competências para o licenciamento ambiental. Tipos de 

licença. Instrumentos do licenciamento ambiental. Publicidade do licenciamento ambiental. 

Conceitos básicos e aplicabilidade de EIA/RIMA, RAP, PRAD, RCA, PCA e RADA. Termos 

de referência para estudos ambientais. Diagnóstico ambiental e áreas de influência. 

Metodologias utilizadas como instrumento de identificação, descrição, seleção, valoração e 

avaliação de impactos ambientais. Definição das medidas mitigadoras, de controle, 

compensatórias e de incremento. Elaboração dos programas ambientais. Tipos ou classes de 

planejamento ambiental. Principais instrumentos adotados no planejamento ambiental e 

econômico, incluindo discussão sobre programas de pesquisa, de 

proteção, de gestão, de uso público e de integração com comunidades do entorno das áreas 

Conceitos básicos sobre recursos hídricos. Os usos múltiplos das águas, seus 

Legislação relacionada a recursos hídricos. Aspectos 

Aspectos conceituais de gestão de recursos hídricos. Modelos de avaliação/gestão 

recursos hídricos (MAGs). Instrumentos de gestão de recursos hídricos. Aspectos técnicos 

Processos biotecnológicos aplicados a agroindústrias e ao meio ambiente. 

Retrospectiva e perspectivas da bioprospecção no Brasil. Biorremediação de solos e águas 

residuárias. Biofiltração de gases. Biolixiviação. Bioacumulação de metais pesados. Produção 

de polímeros. Biotecnologia aplicada à reciclagem. Impactos da Biotecnologia contemporânea e 

Introdução à química ambiental. Principais elementos químicos de importância 

ambiental. Ciclos biogeoquímicos. Química da água e conceitos de poluição ou principais 

principais problemas 

ambientais. Química do solo e conceitos de poluição ou principais problemas ambientais. 

Métodos químicos de análise ambiental. Discussões sobre os potenciais usos benéficos da 

O solo como recurso natural renovável. Erosão e conservação do solo. Mecanismos e 

que afetam a erosão. Impactos ambientais da erosão do solo. Predição de erosão do solo. 

Papel da matéria orgânica na 

conservação do solo. Planejamento de uso da terra. Aptidão agrícola das terras. Sustentabilidade 

e uso sustentável em agricultura. Etapas do manejo florestal Propostas de recuperação. 

florestais. 
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Ecologia de populações e comunidades aplicada à Conservação
 
Ementa: Conceitos em ecologia de populações e comunidades e biogeografia aplicados à

conservação. Avaliação dos principais problemas em ecologia de 

usando: padrões de distribuição; análise de sobrevivência; tabelas de vida; modelos de

crescimento populacional; dinâmica de populações; competição interespecífica; predação;

análise de metapopulações e genética. Técnicas de 

Descritores da comunidade vegetal. Organização, arquitetura e estrutura de

Descritores fitossociológicos: densidade, frequência e dominância, seu

Diversidade, riqueza, equabilidad

 
Métodos para Inventários de Biodiversidade
 
Ementa: A biodiversidade e a importância de seu inventário. Técnicas de inventário aplicadas a

populações e comunidades naturais do Cerrado. Delineamento amostral; 

organização, análise de dados e apresentação de resultados. Técnicas de coleta,

conservação e identificação dos grupos taxonômicos (florísticos, faunísticos,

microbianos); manutenção de coleções.

 
Toxicologia Ambiental 
 
Ementa: Introdução à ecotoxicologia. Caracterização, distribuição e movimentação de 

contaminantes ambientais. Toxicologia de poluentes e metabolismo de xenobióticos. 

Biomarcadores de contaminação ambiental. Modelos animais para ensaios toxicol

Análise de risco toxicológico.

 
Genética aplicada à Conservação
 
Ementa: Métodos básicos relacionados com a avaliação da diversidade genética. Objetivos e a

importância da conservação de recursos Genéticos, relação entre as características

reprodutivas das espécies de interesse para a conservação com os métodos de

manutenção de coleções de germoplasma. Estratégias de conservação em

bancos de germoplasma. Métodos de análise filogenética e

da conservação de espécies silvestres. Estudos de casos

conservação, com ênfase no Cerrado.

 
Agroecologia 
 
Ementa: Princípios e conceitos em agroecologia. Evolução dos sistemas agrícolas e da 

utilização dos recursos naturais. Manejo ecológico dos solos. Manejo de plantas espontâneas. 

Manejo ecológico de pragas e doenças. Adubação verde. Teoria da trofobiose. Manejo 

ecológico de culturas agrícolas. Agroecologia e a nova extensão rural brasileira.

a produção e comercialização de produtos orgânicos. Mercado para produtos orgânicos.

 
Empreendedorismo e Eco-business
 
Ementa: Conceitos gerais ligados ao empreendedorismo. O processo empreendedor. Da

corresponsabilidade à cooperação. Iden

relações de trabalho. Características e motivações empreendedoras. Análise econômica

vantagem competitiva. Ecodesign e ecoeficiência. A motivação na busca de oportunidades
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Ecologia de populações e comunidades aplicada à Conservação 

Conceitos em ecologia de populações e comunidades e biogeografia aplicados à

conservação. Avaliação dos principais problemas em ecologia de populações e comunidades

usando: padrões de distribuição; análise de sobrevivência; tabelas de vida; modelos de

crescimento populacional; dinâmica de populações; competição interespecífica; predação;

análise de metapopulações e genética. Técnicas de amostragem em ecologia de

Descritores da comunidade vegetal. Organização, arquitetura e estrutura de

Descritores fitossociológicos: densidade, frequência e dominância, seu significado e limitações. 

Diversidade, riqueza, equabilidade, modelos de distribuição de abundância.  

Métodos para Inventários de Biodiversidade 

A biodiversidade e a importância de seu inventário. Técnicas de inventário aplicadas a

populações e comunidades naturais do Cerrado. Delineamento amostral; planejamento,

organização, análise de dados e apresentação de resultados. Técnicas de coleta,

conservação e identificação dos grupos taxonômicos (florísticos, faunísticos,

microbianos); manutenção de coleções.  

Introdução à ecotoxicologia. Caracterização, distribuição e movimentação de 

contaminantes ambientais. Toxicologia de poluentes e metabolismo de xenobióticos. 

Biomarcadores de contaminação ambiental. Modelos animais para ensaios toxicol

Análise de risco toxicológico. 

Genética aplicada à Conservação 

Métodos básicos relacionados com a avaliação da diversidade genética. Objetivos e a

importância da conservação de recursos Genéticos, relação entre as características

reprodutivas das espécies de interesse para a conservação com os métodos de

manutenção de coleções de germoplasma. Estratégias de conservação em áreas naturais e em 

bancos de germoplasma. Métodos de análise filogenética e filogeográfica aplicadas à genética 

da conservação de espécies silvestres. Estudos de casos da aplicação da genética em práticas de 

conservação, com ênfase no Cerrado.  

Princípios e conceitos em agroecologia. Evolução dos sistemas agrícolas e da 

recursos naturais. Manejo ecológico dos solos. Manejo de plantas espontâneas. 

ecológico de pragas e doenças. Adubação verde. Teoria da trofobiose. Manejo 

culturas agrícolas. Agroecologia e a nova extensão rural brasileira.

produção e comercialização de produtos orgânicos. Mercado para produtos orgânicos.

business 

Conceitos gerais ligados ao empreendedorismo. O processo empreendedor. Da

corresponsabilidade à cooperação. Identificação e avaliação de oportunidades. Mudanças

relações de trabalho. Características e motivações empreendedoras. Análise econômica

vantagem competitiva. Ecodesign e ecoeficiência. A motivação na busca de oportunidades

URUTAÍ 
GRADUAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO 

Conceitos em ecologia de populações e comunidades e biogeografia aplicados à 

populações e comunidades 

usando: padrões de distribuição; análise de sobrevivência; tabelas de vida; modelos de 

crescimento populacional; dinâmica de populações; competição interespecífica; predação; 

amostragem em ecologia de populações. 

Descritores da comunidade vegetal. Organização, arquitetura e estrutura de taxocenoses. 

significado e limitações. 

A biodiversidade e a importância de seu inventário. Técnicas de inventário aplicadas a 

planejamento, coleta, 

organização, análise de dados e apresentação de resultados. Técnicas de coleta, preservação, 

conservação e identificação dos grupos taxonômicos (florísticos, faunísticos, micológicos, 

Introdução à ecotoxicologia. Caracterização, distribuição e movimentação de 

contaminantes ambientais. Toxicologia de poluentes e metabolismo de xenobióticos. 

Biomarcadores de contaminação ambiental. Modelos animais para ensaios toxicológicos. 

Métodos básicos relacionados com a avaliação da diversidade genética. Objetivos e a 

importância da conservação de recursos Genéticos, relação entre as características genéticas e 

reprodutivas das espécies de interesse para a conservação com os métodos de amostragem e de 

áreas naturais e em 

aplicadas à genética 

da aplicação da genética em práticas de 

Princípios e conceitos em agroecologia. Evolução dos sistemas agrícolas e da 

recursos naturais. Manejo ecológico dos solos. Manejo de plantas espontâneas. 

ecológico de pragas e doenças. Adubação verde. Teoria da trofobiose. Manejo 

culturas agrícolas. Agroecologia e a nova extensão rural brasileira. Legislação para 

produção e comercialização de produtos orgânicos. Mercado para produtos orgânicos. 

Conceitos gerais ligados ao empreendedorismo. O processo empreendedor. Da 

tificação e avaliação de oportunidades. Mudanças nas 

relações de trabalho. Características e motivações empreendedoras. Análise econômica e 

vantagem competitiva. Ecodesign e ecoeficiência. A motivação na busca de oportunidades de 



 

COORDENAÇÃO DO 

 

 

negócios. Desenvolvimento de planos de negócios. Relações entre o empreendedorismo

responsabilidade socioambiental. Estudos de casos.

 
Tópicos Especiais em Ciências Ambientais
 
Ementa: Contempla eventuais conteúdos atuais que possam ser ministrados, visando à 

complementação da formação dos discentes, bem como a articulação entre as disciplinas do 

programa. Poderão ser abordados assuntos em destaque na mídia e na academia, bem como 

assuntos de interesse específico aos estudantes do programa. Professores e outros profissionais 

poderão ser convidados para ministrar aulas nessa disciplina.
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de planos de negócios. Relações entre o empreendedorismo

responsabilidade socioambiental. Estudos de casos.  

Tópicos Especiais em Ciências Ambientais 

Contempla eventuais conteúdos atuais que possam ser ministrados, visando à 

formação dos discentes, bem como a articulação entre as disciplinas do 

programa. Poderão ser abordados assuntos em destaque na mídia e na academia, bem como 

assuntos de interesse específico aos estudantes do programa. Professores e outros profissionais 

derão ser convidados para ministrar aulas nessa disciplina.  

URUTAÍ 
GRADUAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO 

de planos de negócios. Relações entre o empreendedorismo e a 

Contempla eventuais conteúdos atuais que possam ser ministrados, visando à 

formação dos discentes, bem como a articulação entre as disciplinas do 

programa. Poderão ser abordados assuntos em destaque na mídia e na academia, bem como 

assuntos de interesse específico aos estudantes do programa. Professores e outros profissionais 


