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O Programa Especial de Graduação: Botânica no Instituto de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Minas Gerais (ICA/UFMG) foi implantado e desenvolvido nos
anos de 2007 e 2008, com o objetivo principal de promover a melhoria da qualidade do
ensino teórico-prático das disciplinas ministradas no ICA/UFMG relacionadas à
Botânica, a saber, Anatomia das Espermatófitas, Botânica Sistemática, Fisiologia
Vegetal e Plantas Medicinais e Aromáticas. As atividades desse programa foram
executadas por acadêmicos de graduação do curso de Engenharia Agronômica sob
orientação de professores com atuação na área da Botânica, contando com apoio da Pró-
Reitoria de Graduação da referida universidade. Foram produzidas apostilas para as
disciplinas citadas, contendo textos acerca do tema de cada aula e ainda roteiros de aula
prática, o que permitiu a obtenção de material didático para os acadêmicos que cursaram
e que vierem a cursar cada disciplina, além de ter instigado a produção intelectual de
seus executores. Foi criado o Horto Botânico, espaço físico destinado ao plantio e à
coleção das principais espécies vegetais utilizadas em aulas práticas. Esse foi projetado
visando ainda a colaborar com a harmonia paisagística do ICA/UFMG, uma vez que
conta com espécies de elevado valor florístico. O Herbário do ICA/UFMG foi
catalogado e digitalizado, de forma a criar banco de exsicatas de plantas nativas dos
biomas Cerrado e Caatinga brasileiros. Como forma de facilitar a obtenção de
informações e material didático para os acadêmicos, foi elaborado e disponibilizado o
endereço eletrônico http://www.nca.ufmg.br/botanica, que inclui ementas das
disciplinas, links para as bibliografias, aulas digitalizadas, banco de imagens obtidas a
partir de microscópio em especial para a disciplina de Anatomia das Espermatófitas. O
Programa cumpriu seus objetivos, podendo contribuir sobremaneira para o ensino da
Botânica, além de ter desenvolvido habilidades relacionadas à docência nos acadêmicos
executores deste programa. (Pró-reitoria de Graduação/UFMG, PET/Sesu-MEC)
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