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A maioria dos cursos de graduação em Ciências Biológicas no Brasil aborda na
Disciplina Sistemática de Criptógamas o estudo morfológico e evolutivo de fungos,
algas, briófitas e pteridófitas. Atualmente, existe uma evidente carência de estudos sobre
estes organismos, o que gera dificuldades para o trabalho com alunos de graduação
devido à escassez de material didático pertinente. Neste trabalho objetivou-se a
produção de uma Apostila Didática para acompanhamento de aulas práticas e realização
de trabalhos extraclasse a fim de diminuir a defasagem de material didático na área.
Para tal, foram reunidos e modificados roteiros de aulas práticas já utilizados pelos
professores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), produzidos textos
introdutórios e glossários sobre cada grupo abordado. Chaves dicotômicas de uso
didático para gêneros de algas continentais, gêneros e ordens de briófitas e famílias de
pteridófitas foram digitalizadas e ilustradas com fotografias produzidas pelos alunos da
UFU ou obtidas em sítios da internet. A Apostila contém textos introdutórios sobre
sistemática vegetal (histórico sobre sistemas de classificação, regras de nomenclatura
botânica e métodos de coleta e de inserção de criptógamas em herbários) essenciais em
qualquer disciplina de Botânica Sistemática. Os textos introdutórios que precedem cada
roteiro de aula prática dão um suporte teórico básico ao acompanhamento das aulas e os
roteiros visam a sugestão de atividades que abordem estruturas fundamentais ao estudo
sistemático de criptógamas, utilizando organismos que poderiam ser facilmente obtidos
por qualquer Universidade Brasileira. As chaves dicotômicas ilustradas possibilitam o
trabalho independente dos alunos e a identificação rápida de criptógamas em sala de
aula. Os glossários ao final de cada módulo dão suporte a todas as atividades propostas
na apostila. As atividades propostas na apostila como a elaboração de chaves
dicotômicas, de projetos de pesquisa, de trabalhos de campo e de relatórios técnicos,
ainda proporcionarão aos alunos o desenvolvimento de habilidades de pesquisa. A
utilização desse tipo material didático se mostra fundamental ao desenvolvimento de
atividades de forma autônoma pelos alunos, agilizando o processo de ensino-
aprendizagem e talvez até estimulando a formação de futuros pesquisadores na área.
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