UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL E EXTENSÃO
FICHA No 2 - Plano de Ensino
Item 1 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DA DISCIPLINA
Denominação: Economia do Meio Ambiente
Código: AE 042
Natureza: (

) Obrigatória ( X ) Complementar

ERE ( ) Semestral (X) Anual () Modular ()

Pré-requisito: Economia Florestal II
Data de início: 06 de junho de 2022
Carga horária total: 45 horas

Data de fim: 17 de setembro de 2022
Carga horária semanal: 3

Número de vagas: 15
Item 2 – OBJETIVOS

1. Contexto e abordagem econômica
2. O meio ambiente no pensamento econômico
3. A economia do meio ambiente
4. Teoria econômica e meio ambiente
5. Valoração dos bens ambientais
6. Os instrumentos de política ambiental
7. O desenvolvimento sustentável
Item 3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (itens de cada unidade didática)

1. Contexto e abordagem econômica
- Os bens e serviços do meio ambiente, e a degradação do meio
ambiente.
- A abordagem econômica do meio ambiente
- O meio ambiente no pensamento econômico
- A economia do meio ambiente
2. Teoria econômica e meio ambiente
- Revisão: equilíbrio geral
- As externalidades
- Os bens públicos
3. Valoração dos bens ambientais
- Porque valorar ?
- O que valorar ?
- Como valorar ?
- Principais Métodos
4. Os instrumentos de política ambiental
- Diferentes instrumentos de política ambiental
- Tipologia de instrumentos
- Os instrumentos de regulamentação
- Os instrumentos econômicos
- Outros instrumentos
- Critérios de ajuda à decisão
5. O desenvolvimento sustentável
- Conceito: Relatório Brundtland
- Princípio de precaução
- Sustentabilidade forte
- sustentabilidade fraca

Item 4 - PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES DIDÁTICOS
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão
apresentados os conteúdos curriculares teóricos. Também serão distribuídos textos préselecionados de acordo a cada tópico da ementa para que os alunos façam atividades
complementares de leitura e produção de resumos. Também serão apresentados Seminários
por grupo de alunos com o objetivo de conhecimento sobre a realidade econômica de alguns
dos Produtos Florestais Não Madeireiros.
As aulas serão ministradas com o apoio dos seguintes recursos: Quadro Negro, Notebook e
Datashow e os Seminários serão apresentados através da utilização de Notebooks e
Datashow.
a) Os materiais didáticos utilizados nas atividades de ensino serão:
- Mídias relacionadas ao tema, textos de artigos científicos, publicações institucionais
sobre o tema, material para acompanhamento das aulas em PowerPoint com apoio dos
materiais disponibilizados na plataforma UFPR virtual;
b) Serão realizadas atividades assíncronas de leitura e elaboração de resumos de artigos
pré-selecionados disponíveis na plataforma UFPR virtual bem como atividades de
elaboração de trabalhos em Equipe que posteriormente serão apresentados na forma
de seminários presenciais;
c) O material didático de apoio será disponibilizado na plataforma UFPR virtual do
professor.
Obs: Será utilizada a plataforma UFPR virtual para o envio das atividades assíncronas como
elaboração de resumos e trabalhos desenvolvidos em equipe e que serão apresentadas em
forma de seminários presencias para avaliação;
Item 5 - FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação constará de uma prova escrita para avaliação do conhecimento adquirido, da
apresentação dos seminários sobre os principais instrumentos utilizados pela economia
do meio ambiente para se atingir o desenvolvimento sustentável bem como de resumos
individuais de artigos, pré-selecionados pelo professor sobre a temática. A média final
será a média aritmética das notas das 3 atividades (prova, resumos e seminários.

- Prova escrita sobre o conteúdo teórico da disciplina;
- Seminários elaborados de modo síncrono e apresentados de forma presencial ao final da disciplina;
- Resumos de textos de artigos científicos sobre a temática disponíveis na plataforma UFPR virtual
com data de entrega estipulada para postagem na referida plataforma durante a duração da
disciplina.
NOTAS:
Média = (Nota dos seminários + Nota da prova) / 2
A nota dos resumos comporá a nota da prova escrita.
Obs:
Nota superior a 70 – Aprovado por média
Nota entre 40 e 70 – Direito a prova final
Nota menor que 40 – Reprovado por nota
O aluno deverá ter uma participação mínima de 75% as aulas acima descritas.
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