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EMENTA (Unidade Didática) 
Ordenamento físico da paisagem urbana com ênfase nos aspectos ecológicos. Conservação criativa da
natureza e ordenamento do verde urbano, procurando um ambiente saudável e viável em longo prazo
para o uso humano. Conflitos entre as potencialidades e limites do meio físico (oferta do meio) e as
necessidades do ser humano (demanda social). Qualidade Ambiental Urbana.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
I - Conteúdo Teórico
1. Fundamentos Básicos da Ecologia.
2. A derivação antropogênica da paisagem urbana.
3. A qualidade do meio físico como parte integrante da qualidade da vida humana.
4. O meio urbanizado como um ecossistema dependente.
5. Aspectos abióticos no meio urbano.
6. Aspectos bióticos no meio urbano.
7. Métodos, técnicas e indicadores utilizados em Ecologia Urbana.
8. O Sistema de Espaços Livres de Construção e as áreas verdes.
9. Densidade demográfica e verticalização das edificações.
10. A paisagem urbana e ordenamento físico do território.

II - Aulas Práticas
1. Trabalho-de-campo no Centro Politécnico e no J. Botânico.
2. Trabalho-de-campo no Jardim Botânico e bairro Cristo Rei.
3. Acompanhamento da execução dos projetos.

OBJETIVO GERAL
Ao finalizar a disciplina o aluno deverá ser capaz de explicar os fundamentos básicos da Ecologia Urbana.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Ao finalizar a disciplina o aluno deverá ser capaz de:
- Pontuar os principais aspectos relacionados com a derivação antropogênica da paisagem urbana.
- Reconhecer que a qualidade do meio físico é uma parte integrante da qualidade da vida humana.
- Discorrer sobre meio urbanizado como um ecossistema dependente, seus aspectos abióticos e bióticos no meio 
urbano.
- Organizar projetos de pesquisa com base nos métodos, técnicas e indicadores utilizados em Ecologia Urbana.
- Identificar e trabalhar com sistemas de classificação de espaços urbanos, principalmente, os Espaços Livres e as 
Áreas verdes.
- Discutir as influências para a qualidade ambiental oriundas do adensamento urbano.
- Criticar e propor medidas de planejamento da paisagem urbana relacionadas, principalmente, com o ordenamento 
ecológico da paisagem.
- Organizar-se para trabalhos-de-campo com propósitos de pesquisa em Ecologia Urbana.
- Elaborar resumo e painel ou apresentação oral para participação e apresentação de trabalhos em encontros 
científicos.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Aulas com exposição e discussão dos aspectos teóricos e práticos da disciplina.
Orientação, elaboração e apresentação oral de projetos da pesquisa realizada no decorrer do semestre.
Aplicação prática por meio de exercícios em sala-de-aula e por meio dos trabalhos-de-campo no Centro Politécnico,
em um bairro e um parque de Curitiba.
Apresentação oral dos trabalhos realizados no campo e em gabinete, bem como elaboração de painéis e resumos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
 Avaliação sistemática no decorrer do semestre por meio de trabalhos, exercícios, relatórios dos trabalhos-de-campo,
painéis, resumos, apresentações orais individuais e/ou em grupo e uma prova dissertativa individual.
O calendário das aulas, trabalhos de campo, coleta de exercícios, trabalhos e realização das provas, bem como a
fórmula matemática para o cálculo da média são apresentados no primeiro dia de aula para os alunos.
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