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EMENTA:
Conceitos básicos de anatomia vegetal; crescimento e desenvolvimento vegetal;
germinação e dormência; relações hídricas solo-planta-atmosfera; nutrição vegetal;
fotossíntese; respiração vegetal; controle hormonal do desenvolvimento vegetal;
micropropagação vegetal; estudo dos processos envolvidos na Cultura de Tecidos
Vegetais, incluindo conceitos específicos, preparo de diferentes meios de cultivo in vitro,
coleta e desinfestação de explantes, manipulação do metabolismo vegetal por meio de
balanço hormonal e aplicação das diferentes técnicas de cultivo in vitro. Utilização da
literatura específica para desenvolvimento de raciocínio crítico em Fisiologia Vegetal.
Apresentação das atividades de rotina em laboratório, tais como preparo de meios,
inoculação e avaliação de eventos morfogenéticos.
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Contribuir com a formação de alunos de Mestrado nas áreas de Anatomia Vegetal,
Fisiologia Vegetal e Biotecnologia Vegetal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos básicos de anatomia vegetal; crescimento e desenvolvimento vegetal;
germinação e dormência; relações hídricas solo-planta-atmosfera; nutrição vegetal;
fotossíntese; respiração vegetal; controle hormonal do desenvolvimento vegetal;
micropropagação vegetal; estudo dos processos envolvidos na Cultura de Tecidos
Vegetais, incluindo conceitos específicos, preparo de diferentes meios de cultivo in vitro,
coleta e desinfestação de explantes, manipulação do metabolismo vegetal por meio de
balanço hormonal e aplicação das diferentes técnicas de cultivo in vitro. Utilização da
literatura específica para desenvolvimento de raciocínio crítico em Fisiologia Vegetal.
Apresentação das atividades de rotina em laboratório, tais como preparo de meios,
inoculação e avaliação de eventos morfogenéticos.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO:
Aulas teóricas no PGDRA/UNIR, aulas práticas na Embrapa.

RECURSOS UTILIZADOS NO CURSO:
Aulas teóricas no PGDRA/UNIR, aulas práticas na Embrapa.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:

Provas (50%), trabalhos escritos (25%) e seminários (25%).

CRITÉRIOS E PESOS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO:
Provas (50%), trabalhos escritos (25%) e seminários (25%).
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA NO CURSO:
Periódico:
Cultura
de
células
&
micropropagação
de
<http://www.abctp.ufla.br/index_arquivos/Page385.htm>

plantas.
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