
PPG FAP oferece a disciplina 

FUNDAMENTOS DE MICOLOGIA  

(2 créditos - optativa - 10 vagas – Ver plano abaixo) 

Docentes: Larissa Trierveiler Pereira e Maria Alice Neves 

 

ORIENTAÇÕES: 

A disciplina será oferecida de 17 a 20 de janeiro de 2020. Nos dias 18 e 19 

acontecerá a saída de campo na RPPN Rio das Furnas, em Alfredo Wagner! Nos dias 17 

e 20 a aula será no departamento de Botânica, na UFSC. Ainda não sabemos se haverá 

transporte para o campo, então é possível que tenhamos que organizar carona com 

carros próprios. 

No dia 17 e no dia 20 a aula será das 9h às 12h e das 14h às 17:30h 

Saíremos da Botânica no dia 18/01 às 7:30h da manhã. Levaremos 2h até a vila de São 

Leonardo onde deixaremos os carros. Voltaremos no dia 19/01 com previsão de 

chegada na UFSC às 18h. 

ACESSO: 

Para chegar na reserva teremos que caminhar por cerca de uma hora em uma subida na 

estrada que dá acesso à reserva (em partes da estrada o acesso não é possível com carro 

de passeio). Antes de chegar na casa há uma ponte que não tem corrimão e deve ser 

atravessada com mais cautela, apenas duas ou três pessoas de cada vez. Cada pessoa 

deverá levar o que for precisar na mochila, portanto levaremos só o essencial. 

ESTADIA: 

Seremos 13 pessoas no total. Na casa há possibilidade de ficarem 6 pessoas em camas, 

uma em colchão inflável, duas nos tapetes da sala e o jardim tem espaço para barracas, 

que será necessário para as outras 4 pessoas. TODAS as pessoas (mesmo quem vai ficar 

dentro de casa) precisam levar saco de dormir.  

A casa tem água corrente potável e eletricidade e tem apenas um banheiro. 

COMIDA: 

Não é possível usar o fogão da casa. Cada pessoa será responsável por levar a sua 

comida. Sugerimos sanduíches, frutas e comidas que não precisem de fogão. Há uma 

chaleira elétrica para aquecer água, se preciso. A água da torneira é potável. 

EQUIPAMENTOS: 

A reserva tem uma secadora de cogumelos, uma lupa e um microscópio, algumas 

lâminas e lamínulas e reagentes básicos. 

-TUDO que for levado deve ser trazido de volta, não há lixo no local. A manutenção e a 

limpeza são de responsabilidade de todos os participantes ao final do campo. 

-Cada pessoa precisará levar: saco de dormir, roupa de campo confortável e adequada 

(calça comprida, sapato fechado, boné), repelente de insetos, protetor solar, garrafa para 

água. Lâminas para fazer cortes (do tipo gilete), sacos tipo ziplock, canivete ou colher 

para coleta, papel e caneta. Deve fazer calor durante o dia, se quiserem levem roupa de 

banho pra entrar no rio  

-Todas as pessoas deverão assinar o termo de compromisso da RPPN Rio das Furnas na 

sexta-feira antes da ida ao campo. Não é permitida a entrada sem ter assinado o termo. 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E 

PLANTAS 

 

PLANO DE ENSINO  

  SEMESTRE 2020-1 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

CÓDIGO 

 

NOME DA DISCIPLINA 

 

N
O
 DE HORAS-AULA 

SEMANAIS 

TOTAL DE HORAS-

AULA SEMESTRAIS 

FAP 410010 

 

Fundamentos de Micologia   

Número de vagas mínimo: 3 máximo: 15 Nº de créditos: 2 

 

2. HORÁRIO (ver cronograma abaixo) 

De 17/01 a 20/01  Aulas e horários conforme cronograma 

 

3. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

1.  Maria Alice Neves 

2. Larissa Trierveiller Pereira (UFSCar) 

 

4. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 

PPG em Biologia de Fungos, Algas e Plantas e outros cursos 

 

5. EMENTA 

Introdução à micologia. Análise de conceitos e de terminologias específicas da micologia. Características macro 

e microscópicas, sistemática, reprodução e ecologia. Filos Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, 

Ascomycota, Basidiomycota. Ênfase em macromicetes, chaves de identificação e filogenia. 

 

6. OBJETIVOS 

Apresentar os sistemas de classificação do Reino Fungi. Caracterizar os principais filos do reino com base na 

morfologia, biologia, ciclos de vida, ecologia. Comparar evolutivamente os grandes grupos através de discussões 

de filogenia molecular. Reconhecer e empregar técnicas usuais de coleta, preparação, fixação e preservação dos 

grandes grupos de fungos, com ênfase em macromicetes. 

 

7. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 O conteúdo será ministrado através de aulas e coletas em campo, aulas teóricas e de laboratório, leitura e discussão 

de textos. 

 

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de um trabalho com descrição e identificação de espécimes, coleta e preservação, e 

um trabalho de filogenia de fungos. Quatro horas de trabalho serão feitas à distância, contando o acesso e busca de 

informações e descrições online. 

 

10. CRONOGRAMA (Atenção: este plano pode sofrer alterações, caso seja necessário.) 

 



Local Data H Conteúdo 

Depto 

Botânica 

17/01 8:30-

12:30h 

Introdução ao Reino Fungi 

Depto 

Botânica 

17/01 14-

18h 

Características principais dos grupos e chaves de identificação para fungos 

gasteroides 

RPPN 

Rio das 

Furnas 

18/01 7:30-

12:30h 

Viagem para Alfredo Wagner, chegada prevista para as 10:30h. Lanche e 

acomodação. 

RPPN 

Rio das 

Furnas 

18/01 14-

18h 

Coleta e triagem dos espécimes (descrição macro e micro, fotos). Janta. 

RPPN 

Rio das 

Furnas 

19/01 7:30-

12:30h 

Café da manhã. Coleta e triagem dos espécimes. Lanche. 

RPPN 

Rio das 

Furnas 

19/01 14-

18h 

Classificação dos materiais coletados e montagem da árvore filogenética em 

campo. Lanche. 15h volta para a UFSC. 

Depto 

Botânica 

20/01 8:30-

12:30h 

Identificação e chaves com ênfase em fungos gasteroides 

Depto 

Botânica 

20/01 14-

18h 

Fechamento e apresentação das espécies descritas. 
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 Coleção do FLOR no Jabot: http://flor.jbrj.gov.br/v2/consulta.php 

 Index Fungorum: http://www.indexfungorum.org/ 

 

 

 Websites e Artigos científicos. 
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