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Ficha 2    

A modalidade da disciplina, ofertada com base na Resolução 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do 
Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). A ficha 2 
foi adaptada ao ERE sem ônus considerável ao conteúdo programático previsto em relação ao formato presencial 
da GC001. 

Disciplina: GEOLOGIA I (para Química) Código: GC-001 

Natureza:   
(X) Obrigatória   
(  ) Optativa  

(  ) Semestral      (  ) Anual  (X) Modular ERE 
Ciclo: 04 
nº de vagas: 2 x 25 = 50 

Pré-requisito:   
N.A. 

Co-requisito:  
N.A. 

Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*  

(X) 60h, 100% ERE (Ensino Remoto Emergencial, Res. Nº65/20-CEPE)  

CH Total: 60  
CH semanal: 4 h  Padrão (PD):   Laboratório (LB):   Campo (CP):  Estágio (ES):   Orientada (OR):   Prática Específica (PE):  

EMENTA 

Introdução. A Terra: estrutura e isostasia. Mineralogia: os minerais, propriedades e classificação. Rochas: 
magmáticas, sedimentares e metamórficas. Intemperismo: agentes, produtos. Geologia Estrutural: dobramentos 
e falhamentos: dinâmica e falhamentos. Dinâmica Externa: ciclo da água e do vento, geleiras e organismos. 
Geologia do Paraná. Unidades geológicas. 
 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a oferta dessa disciplina por tratar-se de uma disciplina obrigatória do curso de Química. Assim, realizar 
esta disciplina durante o período especial permitirá aos alunos avançar na grade horária nos próximos semestres ou 
períodos especiais, caso novo ciclos venham a ser ofertados. A disciplina conta com conteúdo teórico-prático 
adaptável excepcionalmente para o contexto do ensino remoto emergencial. As aulas práticas, que no sistema 
presencial envolvem a descrição de amostras de rochas e minerais, serão realizadas utilizando-se bancos de 
imagens bi- e tridimensionais disponíveis em sites de livre acesso. O uso de imagens tridimensionais permite uma 
visão similar daquela obtida com o manuseio das amostras e pode substituir de forma, não ideal, porém satisfatória 
as atividades práticas e, desta forma, trazer um mínimo de prejuízo no processo de aprendizagem do conteúdo 
prático da disciplina. 
 

PROGRAMA 

- Introdução e conceitos básicos de Gologia. Importância da geologia para a Química. Origem, estrutura e 
composição da Terra. 

- Tectônica global; minerais formadores de rochas: definição, principais propriedades e características. 
- Identificação de minerais. 
- Rochas ígneas. Identificação de rochas ígneas. 
- Intemperismo: físico, químico e biológico. Alteração das rochas e geração dos solos.  Geomorfologia. 
- Rochas sedimentares. Identificação de rochas sedimentares. 
- Rochas metamórficas. Identificação de rochas metamórficas. 
- Geologia estrutural, deformação das rochas: dobramentos e falhamentos. 
- Água superficial: rios e erosão fluvial. Transporte de material e sedimentação. Denudação e formas erosivas. 
- Água subterrânea: armazenamento, movimento e propriedades. Cavernas e dolinas. 
- Mudança Climática. Bacias sedimentares: estratigrafia e ambientes de sedimentação. 
- Tempo geológico. 
- Recursos minerais e energéticos e riscos geológicos. Recursos energéticos: petróleo, carvão e urânio. Matriz 

energética; fontes renováveis. 
- Geologia do Estado do Paraná: estratigrafia geral, principais tipos de minérios, de rochas e solos derivados. 



OBJETIVO GERAL 

Transmitir aos estudantes conhecimentos básicos de geologia geral, de forma que os discentes possam 
compreender melhor os processos geológicos e de que forma estes se relacionam com a Química.   
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos processos relativos à dinâmica interna e externa da Terra. 
Capacitar o aluno a diferenciar os principais tipos de minerais e de rochas. Dar subsídio para que os estudantes 
compreendam a importância e a influência da geologia nas atividades que envolvem o campo da Química. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

- No período especial, com a metodologia de Ensino Remoto Emergencial (ERE), a condução da turma será 
feita da seguinte forma: 

- Serão ofertadas 50 vagas distribuídas em 2 turmas, o que equivale a 100% das vagas normalmente ocupadas 
no período regular. 

- A disciplina será ofertada ao longo de 15 semanas, iniciando na segunda semana de novembro e contemplará 
14 semanas de atividades didáticas e 1 semana reservada à prova final, SOMENTE para alunos que não 
alcançaram grau igual ou superior a 7 (sete) na média das avaliações especificadas no Item “FORMAS 
DE AVALIAÇÃO”.  

- A carga horária semanal será, em média, de 4 horas. Pode haver variação na carga horária de atividades 
assíncronas ao longo das semanas, conforme cronograma detalhado em anexo. As atividades síncronas terão 
duração máxima de 1 hora. Em situação excepcional e, em prévio acordo com os discentes, poderá haver 
modificação da distribuição destas cargas horárias. 

- O conteúdo programático principal da disciplina será disponibilizado em videoaulas previamente gravadas, 
juntamente com indicação de textos e outros recursos didáticos para complementação das videoaulas e 
execução das atividades propostas. Materiais complementares poderão ser disponibilizados e consultados 
pelos alunos, caso haja interesse.  Atividades e exercícios assíncronos serão propostos semanalmente e, com 
no mínimo quatro dias de antecedência ao prazo de entrega. Todo o material será disponibilizado via 
plataforma UFPR Virtual. 

- Essas atividades serão realizadas por videoconferência utilizando a ferramenta de E-aula disponível na 
plataforma UFPR Virtual. Nesses encontros on-line serão discutidos os temas abordados na semana, sanadas 
as dúvidas dos alunos interessados e apresentados conteúdos complementares relevantes que não tenham 
sido abordados nas aulas gravadas disponibilizadas. Poderão ser feitas explanações sobre as atividades 
assíncronas a serem realizadas no intervalo até o próximo encontro síncrono. Em função de eventuais 
dificuldades de acesso e em acordo prévio com os discentes poderão ser utilizadas outras plataformas para 
realização das atividades síncronas, preferencialmente o Microsoft Teams, disponibilizado a todos os alunos 
da UFPR por meio do pacote Office 365, acessível via e-mail institucional.  

- As atividades síncronas serão às terças-feiras das 14h00 às 15h00.  

- Caso o aluno não possa acompanhar alguma das atividades síncronas, o conteúdo abordado será gravado e 
disponibilizado via Plataforma UFPR Virtual. 

- As atividades propostas semanalmente serão disponibilizadas após a aula síncrona e os prazos de entregas 
serão definidos de acordo com o tipo de atividade proposta. Este ciclo de atividades se repete semanalmente 
durante as treze primeiras semanas previstas para o curso. 

- Dúvidas individuais serão atendidas no prazo de até dois dias úteis, por meio de encontro on-line ou pelo e-
mail: german.vinueza@ufpr.br  

- O envio das atividades assíncronas previstas, dentro do prazo, equivalerá a carga horária integral semanal de 
acordo com cronograma detalhado em anexo, já que pode haver variação de carga horária ao longo das 
semanas previstas de atividade. No caso da solicitação de mais de uma atividade na mesma semana será 
especificado, previamente, o percentual de carga horária correspondente à cada atividade solicitada. O envio 
de atividades fora dos prazos estipulado será considerado como ausência parcial ou total na respectiva 
semana. 

-  



FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A média final será composta de: 
Peso Método 
30 Resumos temáticos 
10 Clickers 
20 Média dos trabalhos de aulas práticas 
5 [Extra] Apresentação de bolso 
40 Avaliação de aprendizagem 

 

Resumos temáticos deverão ser entregues no início das respectivas aulas e serão avaliados como satisfatório ou 
insatisfatório, correspondendo respectivamente a 1 ou 0 ponto não ponderado. Resumos insatisfatórios poderão 
ser refeitos e, se considerados satisfatórios, corresponderão a 0,5 ponto. Resumos entregues em atraso, até o 
início das aulas do tema seguinte, se considerados satisfatórios, corresponderão a 0,5 ponto. 

Clickers são perguntas de múltipla escolha feitas durante as aulas síncronas e serão computados por tema, 
independentemente de acerto ou erro, correspondendo a 1 ponto não ponderado sempre que o aluno responder. 

Os trabalhos de aulas práticas consistem em relatórios de aulas de identificação minerais e rochas, feitos em 
grupo, conforme orientações específicas passadas oportunamente pelo professor.  

Apresentações de bolso consistem em apresentação voluntária em aula síncrona por um aluno para os demais 
colegas de um tema geológico atual, isto é, divulgado na mídia durante o período de duração da disciplina. Tais 
apresentações são sucintas, levando de dois a três minutos, com um a dois minutos para eventuais perguntas, 
devendo ser acordadas previamente entre o estudante proponente e o professor. Aqueles alunos que se 
disponham a contribuir com uma apresentação de bolso considerada meritória pelos colegas e pelo docente farão 
juz a 5 [cinco] pontos adicionais em sua média final. 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver grau igual ou superior a 7,0 (sete) na média das avaliações. 
Após a prova final (teórica) será considerado aprovado o aluno que obtiver grau igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Os critérios de aprovação e exame final são os previstos na Resolução 37/97-CEPE (Capítulo X, Seção I - Normas Gerais de 
Avaliação).  

CRONOGRAMA 

Semana 1 (de 09/11/20 à 13/11/20) Introdução – Apresentação da disciplina; programa de aula; resultados de 
aprendizagem; método didático. Bibliografia obrigatória. Origem, estrutura e composição da Terra. 
Semana 2 (de 16/11/20 à 20/11/20) Tectônica global; minerais formadores de rochas: definição, principais 
propriedades e características. Identificação de minerais. 
Semana 3 (de 23/11/20 à 27/11/20) Rochas ígneas. Identificação de rochas ígneas. 
Semana 4 (de 30/11/20 à 04/12/20) Intemperismo: físico, químico e biológico. Alteração das rochas e geração dos 
solos. Geomorfologia. 
Semana 5 (de 07/11/20 à 11/12/20) Rochas sedimentares. Identificação de rochas sedimentares. 
Semana 6 (de 14/12/20 à 18/12/20) Rochas metamórficas. Identificação de rochas metamórficas. 
Semana 7 (de 18/01/21 à 22/01/21) Geologia estrutural, deformação das rochas: dobramentos e falhamentos. 
Semana 8 (de 25/01/21 à 29/01/21) Água superficial: rios e erosão fluvial. Transporte de material e sedimentação. 
Denudação e formas erosivas. 
Semana 9 (de 01/02/21 à 05/02/21) Água subterrânea: armazenamento, movimento e propriedades. Cavernas e 
dolinas. 
Semana 10 (de 08/02/21 à 12/02/21) Mudança Climática. Bacias sedimentares: estratigrafia e ambientes de 
sedimentação. 
Semana 11 (de 22/02/21 à 26/02/21 Tempo geológico. 
Semana 12 (de 01/03/21 à 05/03/21) Recursos minerais e energéticos e riscos geológicos. Recursos energéticos: 
petróleo, carvão e urânio. Matriz energética; fontes renováveis. 
Semana 13 (de 08/03/21 à 12/03/21) Geologia do Estado do Paraná: estratigrafia geral, principais tipos de 
minérios, de rochas e solos derivados. 
Semana 14 (de 15/03/21 à 19/03/21) Avaliação de aprendizagem 
Semana 15 (de 22/03/21 à 26/03/21) Prova final 
OBS: Data prevista para a prova final, SOMENTE para alunos que não alcançaram grau igual ou superior a 7 (sete) 
na média das avaliações especificadas no Item “FORMAS DE AVALIAÇÃO”: 23/03/2021 das 13h30 às 15h30 ou 
agendada conforme o parágrafo 3º do Art. 12 da resolução 59/20. 

 



OBS: A flexibilização da bibliografia foi realizada em conformidade ao Art. 15, da Resolução Nº65/20-CEPE. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOUROTTE, C. Estudos da Atmosfera, Geosfera e Hidrosfera (Disciplina GGG-001). Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo (UNIVESP): Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática 2016 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxI8Can9yAHdYldAgsN0p3levTNl3ERHR  

CARNEIRO C. D. R., GONÇALVES P. W., LOPES O. R. O Ciclo das Rochas na Natureza. Terræ Didatica, 2009, 5(1):50- 62 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td/article/view/8637502/5207  

CONDIE K.C, Earth System. Earth as an Evolving Planetary System. 2005, 1-11. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780120883929500013   
FYFE W. S.; SELVERSTONE J (eds.). Metamorphic rock. Encyclopaedia Britannica, Inc. 2019. 
https://www.britannica.com/science/metamorphic-rock  

MINEROPAR. Atlas geológico do Paraná. 2001. http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Atlas-Geologico-do-Estado-do- 
Parana  

MUGGLER, C.C., CARDOSO, I.M., RESENDE, M., FONTES, M.P.F., ABRAHÃO, W.A.P., CARVALHO, A.F. Conteúdos 
básicos de Geologia e Pedologia. Viçosa: Departamento de Solos – UFV, 2020. (Uso desta apostila foi autorizada pelos 
autores e será disponibilizada via UFPR Virtual)  

SCHWAB F.L.; CROOK K. A.W.; BECK K. C.; BISSELL H. J.; FOLK R. L.; HAAF E. T.  (eds.) Sedimentary rock. Encyclopaedia 
Britannica, Inc. 2020 https://www.britannica.com/science/sedimentary-rock  

TEIXEIRA W. Topico 4. Tectônica Global. USP/UNIVESP 
https://midia.atp.usp.br/impressos/lic/modulo02/geologia_PLC0011/geologia_top04.pdf  

Para as aulas práticas serão utilizados sites contendo fotos e imagens tridimensionais de minerais e rochas, como: 
https://didatico.igc.usp.br/ 
https://sketchfab.com/mfplenge/collections/minerals-with-cleavage https://sketchfab.com/WVUpetrology/collections/mineral-
sampleshttps://sketchfab.com/nate_sid/collections/igneous-petrology 

 
 

BIBLIOGRAFIA TRADICIONAL 

BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D.; SANTOS, G.F. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais: volume I – 
Fundamentos geológico-geográficos, alteração química e física das rochas. Relevo cárstico e dômico. Florianópolis: Editora 
da UFSC, 1994. 

BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D.; PASSOS, E. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais: volume 2 – 
Itemperismo biológico, pedogênese, laterização, bauxitização e concentração de bens minerais. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 1996. 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. 

CHRISTOPHERSON, R.W. Geossistemas: Uma introdução à Geografia Física. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

GROTZINGER, J.; JORDAN, T.H. Para entender a Terra. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

LEINZ, V. L. Geologia Geral. São Paulo: Nacional, 2001. 

POMEROL, C.; LAGABRIELLE, Y.; RENARD, M.; GUILLOT, S. Princípios de Geologia: Técnica, modelos e teorias. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 

POPP, J.H. Geologia Geral. São Paulo: LTC, 1998. 

SGARBI, G. N. C. Petrografia macroscópica das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG, 2012. 

SKINNER, B.J.; PORTER, S.C. The dynamic Earth: An introduction to Physical Geology. New York: John Willey & Sons, 1992. 

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.; TAIOLI, F. (orgs.). Decifrando a Terra. 2ed. São Paulo: Oficina de Textos, 
2009.  

WICANDER, R.; MONROE J.S. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage, 2009. 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COCKETT R., MORAN T., PIDLISECKY A.  Visible Geology: Creative online tools for teaching, learning, and communicating 
geologic concepts. AAPG Bulletin. 2015  
https://www.researchgate.net/publication/299323397_Visible_Geology_Creative_online_tools_for_teaching_learning_ 
and_communicating_geologic_concepts  

COHEN, K.M.,HARPER, D.A.T., GIBBARD, P.L. ICS International Chronostratigraphic Chart 2017/03.International 
Commission on Stratigraphy, IUGS. 2020.  www.stratigraphy.org   



Museu de Minerais, Minérios e Rochas Heinz Ebert -  https://museuhe.com.br/  

SOLLER D.R. Introduction to Geologic Mapping. U.S. Geological Survey 2004. https://www.usgs.gov  

VARNES, D. J. The Logic of Geological Maps, with Reference to Their Interpretation and Use for Engineering Purposes, USGS 
Professional Paper 837. 1974 https://pubs.usgs.gov/pp/0837/report.pdf  

GILL, R. Igneous rocks and processes. Wiley-Blackwell, London. 428p. 2010   

NADALIN R.J.; HINDI E.C.; SALAMUNI E.; NADALIN L.F.; ÂNGULO R.J.; SOUZA M.C.; FERREIRA F.J.F.; CASTRO L.G.; 
STEVANATO R. Tópicos especiais em cartografia geológica. Segunda edição. Ed. UFPR. 296p. 2016. 

DOCENTE RESPONSÁVEL 

 Dr. rer. nat. Germán Vinueza (CT/DGEOL); contato: german.vinueza@ufpr.br; Telefone (41) 988 670 777  

      Ass.:  

Chefe do Departamento de Geologia: Profª. Drª. Barbara Trzaskos (CT/DGEOL)  

Vigência: Período Especial previsto na Resolução Nº65/20-CEPE.  
  

German Vinueza
Assinatura


