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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 

PLANO DE ENSINO 

 

 
SEMESTRE 2014-02 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 

TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 

FIT 5027 Plantas condimentares, aromáticas e 

medicinais 
02 01 54 

II. HORÁRIO 

TURMA TEÓRICA TURMAS PRÁTICAS 

Terça-feira – 07h30min às 09h10min - sala AQI101 

(prédio da Aquicultura) 

Terça-feira – 09h10min às 10h00min – laboratórios No 

CCA (á definir) e algumas aulas na Fazenda Experimental 

da Ressacada 

II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

Prof. André Ricardo Zeist 

III. PRÉ-REQUISITO: não há 

IV CURSO PARA O QUAL A DISCIPLINA É OFERECIDA 

Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos 

V. EMENTA 

Origem, histórico, produção in vivo e in vitro de espécies medicinais, aromáticas e condimentares. Importância 

econômica, social e aspectos de mercado, quimiotaxonomia, classes de metabólitos secundários, vias biossintéticas, 

ensaios de atividade biológica, metabólitos secundários de origem marinha. Sistemas de cultivo e desenvolvimento 

de produtos a partir de espécies medicinais, aromáticas e condimentares. 

VI. OBJETIVOS 

Geral: Subsidiar a crítica da informação e do conhecimento em sistemas de produção in vivo e in vitro de espécies 

medicinais, condimentares e aromáticas em seus aspectos básicos e aplicados. 

 

Específicos: 

 

# Subsidiar, via informações de caráter teórico-prático, a construção do conhecimento sobre a importância sócio-

econômica e etnobotânica das espécies hortícolas afins ao tema; 

 

# Estimular a percepção e a crítica quanto às vias metabólicas e suas interrelações no âmbito celular e no contexto 

de sistemas ambientais multi-complexos, visando à otimização de cultivos de interesse agronômico afins ao tema;   

 

# Estimular a crítica quanto à importância, uso e potencialidades de métodos de extração e de ensaios biológicos ao 

desenvolvimento de (fito)fármacos e demais produtos de interesse biotecnológico, em conexão com o manejo e a 

produção de biomassas de interesse agronômico, e.g., sistemas in vivo e in vitro; 

 

# Proporcionar noções básicas de bioquímica analítica. 
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Importância econômica, social e aspectos de mercado de plantas medicinais e biofármacos. Estratégia de 

análise do perfil de consumo e hábitos de utilização de fitoterápicos.  

2. Origem, histórico e sistemas de produção in vivo e in vitro de biofármacos.  

3. Estratégia para desenvolvimento de biofármacos a partir de espécies vegetais potenciais. Estudo de caso.  

4. Exploração e manejo de espécies medicinais, condimentares e aromáticas domesticadas e não 

domesticadas.  

5. Análise do hábito de utilização/consumo de plantas medicinais em comunidades alvo. 

6. Classes de metabólitos secundários. Vias biossintéticas de metabólitos secundários. Integração 

metabólica.  

7. Biofármacos de natureza marinha: natureza química, potencial, produção e atividades biológicas. 

Compostos com ação multixenobiótica.  

8. Sistemas de cultivo e desenvolvimento de produtos a partir de espécies medicinais, aromáticas e 
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condimentares.  

9. Características dos óleos essenciais e sua extração. 

10. Colheita, secagem, armazenamento, beneficiamento e comercialização de espécies medicinais, aromáticas 

e condimentares. 
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

- Técnicas e recursos de ensino: O curso será de natureza teórico-prática, sendo que os segmentos teóricos 

utilizarão recursos audio-visuais (data-show, retroprojetores), quadro e material de apoio impresso. Estudos 

dirigidos de tópicos do conteúdo programático serão utilizados como estratégia didático-pedagógica de suporte ao 

aprendizado. Os segmentos práticos da disciplina serão realizados em caráter demonstrativo e/ou executados pelo 

aluno em ambiente de laboratório e em nível de campo, com acompanhamento e orientação do professor. Roteiros 

de aulas práticas serão fornecidos em momentos prévios às aulas práticas. 

 

Registro da frequência:  

Se dará semanalmente a partir de questionários disponibilizados sobre o conteúdo abordado na aula da referida 

semana ou por meio de lista de presença. Excepcionalmente será dado a partir da entrega de outras atividades 

avaliativas quando estas devem ser entregues na referida aula. O somatório destas modalidades de registro de 

frequência deve compor, no mínimo, 75% da carga horária total da disciplina, conforme Resolução 

017/CUN/97/UFSC. 

 

OBS1: O plano de ensino ajustado, os materiais das aulas teóricas (artigos científicos e material de literatura 

complementar) e os avisos gerais serão enviados via Moodle. 

OBS2. Sempre que houver demanda para abordar mais detalhadamente um tema específico, será realizando 

atendimento ao aluno em momento previamente acordado entre professor e estudantes. 
 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo ao longo do período de aprendizado, tendo como base as normas que 

regulamentam o processo de avaliação discente da UFSC em todos os seus aspectos.   

 Como item constituinte deste processo tem-se: 

1. Duas atividades avaliativas teóricas (40%) – (20% + 20%) 

2. Projeto sobre empreendimento no cultivo contínuo e/ou beneficiamento de plantas condimentares, 

aromáticas e medicinais (30%) 

3. Elaboração e apresentação de seminários sobre temas e espécies relacionadas às plantas condimentares, 

aromáticas e medicinais (25%) 

4. Participação – frequência e discussão em sala de aula (5%) 

 

Informações detalhadas sobre as atividades 2 e 3 serão disponibilizados na Plataforma Moodle e discutidos em sala 

de aula. 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

OBS1: As atividades avaliativas serão aplicadas exclusivamente presencialmente em sala de aula ou postadas via 

plataforma Moodle. A entrega destas atividades, pelos estudantes, deverá ser realizada até a data limite, conforme 

estipulado no cronograma da disciplina. Alterações nos prazos para entrega de atividades, podem ser acordados 

livremente entre professor e estudantes. 

 

OBS2: Se alguma atividade avaliativa for enviada fora do prazo estipulado, não será considerada, ficando o aluno 

com zero (0,0) na referida avaliação. 

 

OBS3: Resolução 017/CUN/97 e normas do Departamento de Fitotecnia: 

1. O aluno que por motivo justificado faltar ou deixar de realizar alguma avaliação prevista no plano de ensino 

deverá formalizar o pedido de avaliação junto à chefia do Departamento de Fitotecnia, dentro do prazo de 3 (três) 

dias úteis. Os motivos justificáveis são: a) Doença do acadêmico ou de familiares de primeiro grau com atestado 



 3

 

médico; b) Participação em Congresso com comprovação através de certificado; c) Participação em projetos de 

pesquisa e extensão que exijam viagens que deverão ser comprovadas pelo Prof. Coordenador do projeto. 

2. Havendo discordância quanto ao valor atribuído à avaliação, o aluno poderá formalizar pedido de revisão de 

prova, mediante justificativa circunstanciada, dentro de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, junto à 

secretaria do Departamento de Fitotecnia. 

3. Conforme estabelece o §2º do Art.70, da Resolução nº 017/CUn/97, o aluno com frequência suficiente (FS) e 

média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três vírgula zero) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma 

nova avaliação teórica (cumulativa) no final do semestre. A nota final será calculada através da média aritmética 

entre a média das notas das avaliações parciais e a nota obtida na nova avaliação. 

 

OBS4: Horário e local de atendimento aos estudantes para auxílio na realização de trabalhos teóricos e práticos e 

esclarecimentos de dúvidas: 

- professo: agendar via e-mail (andre.zeist@ufsc.br – Prof. André Ricardo Zeist) 

X. CRONOGRAMA TEÓRICO 

Tópicos  Data Aula 

Apresentação e discussão do plano de ensino. Introdução às plantas 

condimentares, aromáticas e medicinais 

19/04 01 

Importância econômica, social e aspectos de mercado de plantas 

condimentares, aromáticas e medicinais 

26/04 02 

Planejamento, dimensionamento e instalação de plantas condimentares, 

aromáticas e medicinais   

03/05 03 

Manejo e sistemas de cultivo de plantas condimentares, aromáticas e 

medicinais 

10/05 04 

Manejo e sistemas de cultivo de plantas condimentares, aromáticas e 

medicinais (continuação) 

17/05 05 

Estratégia de análise do perfil de consumo e hábitos de utilização de 

fitoterápicos. 

24/05 06 

Prova 01 31/05 07 

Origem, histórico e sistemas de produção in vivo e in vitro de 

biofármacos. 

07/06 08 

Estratégia para desenvolvimento de biofármacos de natureza marinha e a 

partir de espécies vegetais potenciais.  

14/06 09 

Classes de metabólitos secundários. Vias biossintéticas de metabólitos 

secundários. Integração metabólica 

21/06 10 

Colheita, secagem, armazenamento, beneficiamento e comercialização de 

plantas condimentares, aromáticas e medicinais 

28/06 11 

Óleos essências e métodos de extração. Análise de ensaios de atividades 

de compostos secundários bioativos. 

05/07 12 

Plantas tóxicas. Biofármacos de natureza marinha: natureza química, 

potencial, produção e atividades biológicas. Apresentação de 

Seminários 

12/07 13 

Biofármacos de natureza marinha: natureza química, potencial, produção 

e atividades biológicas (continuação). Compostos com ação 

multixenobiótica. Apresentação de Seminários. Entrega do projeto 

sobre empreendimento no cultivo contínuo e/ou beneficiamento de 

plantas condimentares, aromáticas e medicinais 

19/07 14 

Prova 02 26/07 15 

Recuperação 02/08 16 
 

XII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Livros textos  

 

- ARAÚJO, M.M. Das ervas medicinais à fitoterapia. Cotia, Atelie, FAPESP, 2002. 157p. 

 

- BARBANO, D.B.A. A fitoterapia no SUS e o programa de pesquisas de plantas medicinais da Central de 

Medicamentos. Brasília, Ministério da Saúde, 147p. 2006. (Série B. Textos básicos de saúde). 
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- BOTTA, B.; SILVESTRINI, A.; VITALLI, A.; MONACHE, G.D. Cultura de Células Vegetais: Doze Anos de 

Experiência. In: Plantas medicinais sob a ótica da química medicinal moderna (Yunes, RA & Calixto JB – 

Eds.), Argos Editora Universitária, pp.353-381, 2001. 

 

- CORREA JUNIOR, C.; MING, L.C.; SCHEFFER, M.C. Cultivo agroecológico de plantas medicinais, 

aromáticas e condimentares. Curitiba, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 75p. 2006.  

 

- DI STASI, L.C. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo, Ed. 

Universidade Estadual Paulista, 230p. 1996. 

 

- HARBONE, J.B. Phytochemical Methods: a guide to modern techniques of plant analysis. 2nd Ed. London, 

Chapman & Hall, 288p. 1991. 

 

- PÉREZ G.R.M. Compuestos aislados de plantas con actividad antiinflamatoria, antiviral e hipoglucemiante. 

México, Instituto Politecnico Nacional, 192p. 2002. 

 

- ROBBERS, J.E.; SPEEDIE, M.K.; TYLER, V.E. Pharmacognosy and pharmacobiotechnology. Baltimore, 

William & Wilkins, 337p. 2003. 

 

- SARTÓRIO, M.L.; TRINDADE, A.A.C. Plantas medicinais: cultivo e utilização. Viçosa, CPT, 2000. CD 

ROM 

 

- SARTÓRIO, M.L. Cultivo orgânico de plantas medicinais. Viçosa, Aprenda Fácil, 258 p. 2000.  

 

- SANT'ANA, P.J.P. A bioprospecção no Brasil: contribuições para uma gestão ética. Brasília, Paralelo 15, 

335p. 2002. 

 

- SILVA JÚNIOR, A.A. Essentia herba – Plantas bioativas. v.1. e 2, Florianópolis: Epagri, 2003/2005. 

 

- SIMÕES, C.M. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6º edição, Porto Alegre/Florianópolis. Ed. 

UFRGS e UFSC, 821p. 2010. 

 

- TESKE, M.; TRENTINI, A.M.M. Compêndio de fitoterapia. 3O ed. Curitiba, Herbarium Laboratório Botânico, 

317p. 1997. 

 

- VERPOORTE, R.; MARASCHIN, M. Engenharia do Metabolismo de Plantas Medicinais In: Plantas 

medicinais sob a ótica da química medicinal moderna (Yunes, R.A & Calixto J.B – Eds), Argos Editora 

Universitária, pp.381 - 432, 2001. 
XIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Livros textos  

 

* Harbone, J.B. Phytochemical Methods: a guide to modern techniques of plant analysis. 2º ed. Chapman & 

Hall, 288p. 1991. 

 

* Robbers, J.E.; Speedie, M. K.; Tyler, V. E. Pharmacognosy and pharmacobiotechnology. William & 

Wilkins, 337p. 1996. 

 

* Campbell, M. K.; Farrel, S.O. Bioquímica - bioquímica metabólica. 3ª ed., Thomson, 332p. 2007.  

 

* Solomons,  T.W.G. Química orgânica. 6º ed. LTC Livros Técnicos e Científicos Editora, v. 1-2, 2006. 

 

2. Páginas na internet 

 

* www.periodicos.capes.gov.br 

* www.worthpublishers.com/lehninger 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.worthpublishers.com/lehninger
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* www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/index.html  

* http://site.ebrary.com/lib/buufsc/home.action 

 
 

3. Periódicos 

 

* The Plant Cell, Biochemistry, Applied Biochemistry and Biotechnology, Science, Nature, Cell, Biochemistry J., 

Carbohydrate Research, Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Methods in Enzymology, 

Methods in Carbohydrate Chemistry, European J. Biochemistry, Plant Physiology, Phytochemistry, Brazilian J. 

Medical and Biological Research, Immunology Today, Trends in Biochemistry, Plant Cell Reports, Plant Cell, 

Organ and Tissue Culture, J. Chromatography, ChromatographyA, Journal of Biological Chemistry, Proc. Nat. 

Acad. Science, Planta Medica, Annual  Rev. Biochemistry and Molecular Biology, Annual Rev. Plant Physiology, 

Analytical Chemistry e  Agriculture Biological Chemistry. 

 

4. Dissertações e teses 

 

Programas de Pós-graduação em Biotecnologia e Biociências (CCB), Recursos Genéticos Vegetais (CCA), 

Farmacologia (CCB), Biologia Vegetal (CCB), Química (CFM) e Farmácia (CCS). 
OBS: Este plano de ensino será discutido na primeira aula do semestre e pode estar sujeito a alterações ao 
longo do semestre. 

 

http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/index.html
http://site.ebrary.com/lib/buufsc/home.action

