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Proposta para as atividades remotas do Curso Economia do meio ambiente e dos recursos naturais 

(218058 – Turmas A e B)         
 

1 Descrição 

 
 A disciplina “Economia do meio ambiente e dos recursos naturais” é classificada como eletiva do 

Programa de Pós-graduação em economia (PPGE) e ela é oferecida aos discentes no primeiro trimestre de 

cada ano do período letivo do programa. A disciplina é de 45h e no ano de 2020 estava sendo oferecida uma 

vez por semana às sextas-feiras de 08:00 às 12:00h. A disciplina tem como principal objetivo apresentar os 

aspectos teóricos e práticos relacionados à degradação ambiental proporcionada das decisões dos agentes 

produtores e consumidores. 

 A disciplina concentra-se em aulas teóricas expositivas e alguns exercícios práticos. As aulas teóricas são 

expostas via slides do power point e aulas práticas são realizadas via planilhas de excel. 

 

2 Proposta e cronograma 

 
As aulas da disciplina ocorrem uma vez por semana. Assim, a disciplina foi elaborada e dividida em 12 

partes. Cada parte seria relativa a uma aula ou encontro, sendo que foi planejado um total de 12 encontros. 

A disciplina foi suspensa após a realização da segunda aula e a proposta é retomar as atividades a partir da 

terceira aula e manter o horário original das aulas às sextas-feiras de 08:00 às 12:00h. O objetivo das aulas 

remotas é cobrir as demais partes previstas na disciplina dentro carga horária semanal (4 horas por semana). 

A expansão ou mudança da carga horária semanal da disciplina pode ser realizada, com o ajustamento do 

cronograma de aulas, de forma a cumprir o calendário a ser definido pelo PPGE. Assim, com base na proposta 

de calendário enviada pela coordenação do PPGE de cinco de semanas de aulas restantes para o término 

do primeiro trimestre de 2020, teria que ser indicado um horário adicional de aulas. Indico o horário das aulas 

às quartas-feiras de 14:00 às 16:00h. Há flexibilidade quanto a todos os horários, que poderão ser combinados 

juntamente ao professor.  

 

3 As metodologias a serem utilizadas 

 

Originalmente, as aulas do curso em sala são expostas via slides do power point e os exercícios práticos 

realizados em planilhas do excel. A principal mudança com o ensino remoto emergencial (ERE) proposta para 

o curso será que as aulas serão realizadas remotamente de forma síncrona (em tempo real) e serão expostas 

por meio do Google Meet, que é um serviço de comunicação por vídeo da Google. Esse serviço é oferecido 

gratuitamente, não requer instalação adicional de aplicativos (o acesso é via browser do navegador), as 

reuniões não possuem restrição de tempo, menos recursos computacionais e de internet são demandados, 

em termos relativos (ao Zoom, por exemplo). Os links para acesso às aulas serão enviados aos alunos no dia 

anterior. As aulas serão expostas com a apresentação de conteúdo em slides do power point. A comunicação 

e interação entre o docente e os discentes (exposição e esclarecimento de dúvidas) ocorrerão em tempo 

real. O material bibliográfico necessário ao curso será disponibilizado integralmente aos discentes na forma 

digital (capítulos de livros e artigos científicos publicados). As notas de aulas que serão utilizadas durante a 

exposição das aulas (slides e planilhas com os exercícios), bem como o material bibliográfico serão enviados 

por email aos discentes ou disponibilizados em uma pasta do Dropbox (ou similar e.g. Onedrive e Google Drive) 

do docente a ser compartilhada. Isso já era feito no formato original do curso. Vale destacar que todo o 
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material relacionado às duas primeiras aulas dadas já foi disponibilizado aos discentes. Portanto, percebe-se 

que a forma de exposição do conteúdo é a mesma. A mudança é que agora ela será feita de forma remota 

e não haverá necessidade de qualquer adaptação ou mudança no conteúdo originalmente planejado. 

  

4 As demandas de equipamentos e de conexão necessárias para o adequado aproveitamento  

 

O docente entrou em contato com os discentes, informando que o PPGE está em fase de implantação 

do ERE nos moldes da Resolução do CSPP. O docente descreveu aos discentes quais seriam as condições 

previstas para o ERE da Resolução formuladas para a disciplina “Economia do meio ambiente e dos recursos 

naturais”. 

Para essa disciplina, seriam necessários para o ERE: computador, celular ou tablet com acesso à internet 

e pacote Microsoft Office ou programa/aplicativo leitor de pdf. O pacote do Office ou leitor de pdf seria para 

o discente acessar o material das aulas, artigos científicos e capítulo de livros no momento que desejar e de 

estudo fora do período de aula. 

 

5 A forma de avaliação 

 

Serão duas as avaliações do curso. A primeira será a apresentação de um seminário a ser realizado com 

base em um artigo científico publicado de escolha do discente que aborde algum conteúdo teórico exposto 

em aula. O objetivo dessa avaliação é que fazer com que o discente aprofunde o conhecimento com relação 

à pelo menos um tópico coberto e observar como a literatura aborda e resolve os problemas de pesquisa 

relacionados ao assunto escolhido em pesquisas científicas. Cada discente enviará ao docente o trabalho 

escolhido. Isso garantirá o que o trabalho a ser apresentado seja de alta qualidade e de relevância para o 

curso, impactando positivamente o conhecimento dos demais discentes sobre o tema e pesquisa a ser 

apresentada. Essa avaliação será realizada no último dia de aula. 

A segunda avaliação será a entrega de um trabalho final. Para esse trabalho, um formato deverá ser 

escolhido de dois possíveis. O primeiro seria um "projeto" com a descrição de um problema de pesquisa (1-

introdução, 2-revisão da literatura, 3-objetivos e 4-justificativa -- máximo de 5 páginas sem referências). O 

segundo seria uma "aplicação" empírica (1-introdução com descrição do objetivo e dados utilizados, 2-

resultados -- número de páginas livre). O docente também ficará à disposição dos discentes para fornecer 

orientação sobre a execução desse trabalho. O objetivo dessa avaliação é estimular o discente a realizar e 

desenvolver pesquisa na área, contribuindo também para a formação do mesmo em termos de 

conhecimento sobre trabalhos da literatura. Esse trabalho final deverá ser entregue (por email) até o último dia 

de aula. 

O seminário e o trabalho final poderão ser realizados individualmente ou em dupla. Essas duas avaliações 

terão o mesmo peso na nota final. 

 


