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Plano de Atividades Emergenciais - Período Excepcional 2020-3 
 
Nome da disciplina: Conservação e manejo de insetos polinizadores em sistemas 

agrícolas 

Código: 
 
Carga horária original: 30h.  
 
Caracterização das atividades emergenciais 
 

A disciplina proposta será feita integramente por meio de plataformas virtuais, 

preferencialmente o Google Meet, de acordo com Resolução nº 6/2020, do Conselho 

de pesquisa e Pós-graduação da UFU, que dispõe sobre a regulamentação, em caráter 

excepcional, da oferta de componentes curriculares e de outras atividades acadêmicas 

da pós-graduação stricto sensu.   

A disciplina proposta tem como objetivo geral mostrar a importância dos 

insetos, especialmente as abelhas, na produção de alimentos. Especificamente 

pretende-se: (ii) identificar as principais espécies de polinizadores e os cultivos que 

dependem ou tem sua produção aumentada pela ação destes polinizadores; (ii) 

descrever as práticas de manejo para promover o incremento e a conservação dos 

polinizadores em agrossistemas; e (iii) discutir os impactos do uso de defensivos 

agrícolas nas populações de polinizadores. 

 

Proposta de Programa para o período 
 
Pretende-se ministrar a disciplina as às quinta-feira, das 8h50-11h30 e das 14h às 

16h50, obedecendo o seguinte cronograma.  
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Dia Período Conteúdo 

 
 
 

13 de agosto 
de 2020 

 

8h50 -11h30 
 
 
 

14h-16h50 

Apresentação da disciplina e métodos de avaliação 
Polinização como serviço ecossistêmico: insetos polinizadores 
e sua Importância na produção de alimentos  
 
Cultivos agrícolas dependentes ou que têm a produção 
aumentada pela presença de polinizadores e valor econômico 
dos serviços de polinização. 
Apresentação dos artigos propostos para os seminários 
Orientações para o artigo de revisão ou projeto de pesquisa 

 
 

20 de agosto 
de 2020 

 

8h50 -11h30 
 
 

14h-16h50 

Diversidade de abelhas e espécies manejadas comercialmente  
Cultivos beneficiados pelo manejo de abelhas 
 
Manejo de ninhos de abelhas solitárias e sociais: introdução de 
ninhos em áreas de cultivo e/ou incremento de substrato de 
nidificação.  
Seminários: polinização por insetos 

 
27 de agosto 

de 2020 
 

8h50 -11h30 
 
 

14h-16h50 

Manejo de abelhas no Brasil: espécies potencialmente 
manejadas ou manejadas comercialmente.  
 
Seminários: cultivos beneficiados pela polinização por abelhas  

 
03 de 

setembro de 
2020 

 

8h50 -11h30 
 

 
14h-16h50 

Fatores associados ao declínio das abelhas  
Impacto do uso de pesticidas nas populações de polinizadores  
 
Seminários: manejo de abelhas para polinização de cultivos 
agrícolas 

17 de 
setembro de 

2020.  
 

8h-12h 
 
 
 

14h-16h50 

Análises do alimento larval como uma ferramenta para 
verificar a saúde das abelhas em ambientes agrícolas 
Seminários: impactos do uso de pesticidas nas populações de 
polinizadores  
Apresentação do artigo de revisão ou projeto de pesquisa 
Encerramento da disciplina 

 
Plano de avaliação 

(i) Apresentação de seminários  

(ii)  Participação nas aulas e nas discussões propostas 

(iii) Elaboração de um artigo de revisão (ou projeto de pesquisa) sobre um 

dos temas abordados durante as aulas.  
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*Serão também usados artigos científicos de diferentes periódicos, dentre eles: 
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Economics, Frontiers in Ecology and Environment, Journal of Agricultural Science, 
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