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PLANO DE CURSO 
 

1. Disciplina: ETNOBOTÂNICA APLICADA À CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

VEGETAIS 

 

1.Departamento 

Biologia 

 

2. Curso 

PPGB 

 

3. Área de concentração 

Taxonomia, Fisiologia e 

Ecologia dos Ecossistemas 

do Nordeste. 

4. Disciplina 

Etnobotânica 

aplicada à 

conservação de 

recursos 

vegetais 

5. Código 

 

6. Turma 

Única 

7. Carga horária 

60 horas 

8. Créditos 

04 

9. Pré-requisitos 

PBOT7310 

etnobotânica 

10. Co-requisitos 

Teoria 

 30 h. 

Prát. 

0  h. 

Sem.

15 h. 

 

Trabalho 

15 h 

Teóricas 

   

Práticas 

  

- - 

11. Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

 8-12:00 

14-18:00 

8-12:00 

14-18:00 

8-12:00 

14-18:00 

8-12:00 

14-18:00 

8-12:00 

14-18:00 

 

 

2. Ementa 
Conservação biocultural. Principais desafios à conservação de recursos vegetais em áreas habitadas por 

populações locais. Tragédia dos comuns. Aspectos econômicos do manejo de recursos vegetais. Manejo 

participativo. Métodos de coleta e análise de dados para diagnósticos relacionados à conservação. 

Produtos florestais madeireiros. Produtos florestais não madeireiros. Estudo das representações locais e 

importância para a conservação. Resgate de informações históricas. Elaboração de estratégias de 

conservação. O “retorno” e o papel das comunidades no processo de elaboração e execução de 

estratégias. Desafios na elaboração e condução de estratégias. 

 

3. Objetivos Gerais 
 

Ao final da disciplina o aluno deverá deter conhecimento sobre: 

-elaboração de estudos diagnósticos que indiquem o estado de conservação de populações ou 

comunidades vegetais e identificação do real papel das populações locais na transformação do 

ambiente; 

-proposição de estratégias de conservação adequadas às realidades locais e que contem com a 

participação da comunidade em todas as etapas do processo. 
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-as limitações e desafios na elaboração e execução de estratégias de conservação, considerando 

questões referentes à posse de terras, ao interesse comunitário e aos recursos econômicos disponíveis 

para a intervenção. 

 

4. Conteúdo Programático (aulas teóricas) 

-Introdução à etnobotânica aplicada à conservação 

- Uso de produtos madeireiros e não madeireiros 

- Métodos etnobotânicos e ecológicos para acessar a sustentabilidade no uso de recursos 

vegetais 

- Conservação biocultural 

- Aspectos econômicos do manejo de recursos vegetais 

- Manejo participativo 

- Conservação da agrobiodiversidade 

- Representações locais da paisagem e conservação 

- O retorno e a elaboração de estratégias de conservação 

 

5. Conteúdo Programático (aulas práticas) 
Sem aulas práticas 

 

 

6. Metodologia 
 Aulas teóricas; 

 Discussão de textos; 

 Seminários. 

 

7. Avaliação 
A avaliação inclui a apresentação de um seminário, um projeto de pesquisa, um exercício e 

participação em aula, com os pesos 3, 5, 1 e 1, respectivamente. 

 

8. Recursos Humanos 
 Professora Patrícia Muniz de Medeiros e palestrantes 

 

(Bewley & Black, 1985; Fahn, 1990; Copeland & McDonald, 1995; Bewley, 1997; Baskin & Baskin, 1998; Levey et al., 2002; Adkins et al., 2007; Kerbauy, 2008; Taiz & Zeiger, 2009) 
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