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Plano de desenvolvimento da disciplina  
BD900 − Atividades práticas de extensão em Biologia Vegetal 

1º semestre de 2022 
 
Professora 

• Maria Fernanda Calió <mfecalio@unicamp.br> 

 
 
Carga horária 
 T:1; L:1; PE: 2; OE: 2; SL:4 C:6 

 
 
Ementa 

 Desenvolvimento de atividades de extensão em temas relacionados à área de Biologia 

Vegetal para realização com público extra-acadêmico. Seleção e adequação de conteúdos para 

criação das atividades. Produção de textos em Português com adequação de linguagem para 

interações com o público. Produção de material didático suporte para as interações com o público. 

Treinamento em como fazer as interações com o público. Participação supervisionada em projetos 

em Biologia Vegetal ligados à área de extensão universitária. Interação com público extra-

acadêmico. 

 

 

Programa 
-Introdução à extensão universitária 
-Introdução ao projeto "Diversidade Vegetal em Foco: despertando o interesse pelas plantas e pelo 
seu estudo" 
-Desenvolvimento das atividades 

• Delineamento de tema e tópico específico a ser trabalhado relacionado à área de Biologia 
Vegetal  

• Definição do objetivo da atividade (qual pergunta a atividade responderá) 
• Definição do formato da atividade 
• Escrita do roteiro da atividade 
• Elaboração de material didático 

-Realização das atividades com o público extra-acadêmico 
-Auto-avaliação 

-Avaliação da disciplina 

 
 
Bibliografia 
A ser fornecida, mediante demanda das atividades elaboradas. / dos projetos desenvolvidos. 
 
 
Critérios de avaliação 
Os alunos são avaliados pelo conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da disciplina, 
especificamente: roteiro da atividade e material (processo da elaboração do roteiro da atividade e 
material didático e a qualidade do roteiro e material finais); envolvimento na preparação e 
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participação durante a realização das atividades com público-alvo (frequência, pontualidade, 
disponibilidade, engajamento); autoavaliação sobre seu próprio desempenho. 
 
 
Observações 
A disciplina inclui atuação direta com o público extra-acadêmico. 
 
 
Cronograma 
04/03: Introdução à disciplina: objetivos, programa, avaliação e bibliografia; Introdução às 
atividades de extensão; Início do desenvolvimento de atividades 
11/03 a 29/04: Desenvolvimento de atividades 
06/05 a 24/06: Realização das atividades com o público-alvo 
01/07 Encerramento da disciplina; Autoavaliação; Avaliação da disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




