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Ementa: 

Sistemática, morfologia e fisiologia, ecologia e evolução de metazoários diploblásticos, 

acelomados, pseudocelomados e dos Filos Annelida, Mollusca, Arthropoda, 

Echinodermata, Protochordata e Chordata invertebrados. 

 

 

 

Ao final do curso o aluno deverá compreender comparativamente a morfologia externa 

e interna dos metazoários: diploblásticos, acelomados, pseudocelomados e os Filos 

Annelida, Mollusca Arthropoda, Echinodermata, Protochordata e Chordata 

invertebrados. Além de relacionar os aspectos morfológicos com sua fisiologia, 

ecologia e comportamento, bem como integrar estes diversos níveis de conhecimento 

dos grupos estudados sob um enfoque evolutivo (filogenético). 

 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=1EBCC422C2463B1AB7403750313634E6
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Conteúdo Programático  

 

 Introdução geral à Zoologia 

 Noções de Taxonomia e Classificação: Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica, princípios de classificação biológica, escolas da Sistemática. 

 Noções de Sistemática Filogenética: conceitos gerais, homologia, caracteres 
compartilhados (sinapomorfia e simplesiomorfia), grupo monofilético e não-monofilético, 
interpretação de cladogramas 

 Técnicas de coleta e preparação de coleções zoológicas: coleções zoológicas, 
técnicas gerais de coleta, técnicas gerais de preparação e preservação, cuidados e 
precauções  

 Porifera: diversidade, classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 Cnidaria: diversidade, classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 Introdução aos Bilaterias: caracterização morfológica e história evolutiva dos 
metazoários bilaterais  

 Platyhelminthes: diversidade, classificação, morfologia, ecologia e filogenia 

 Nematoda: diversidade, classificação, morfologia, ecologia e filogenia 

 Mollusca: diversidade, classificação, morfologia, ecologia e filogenia 

 Annelida: diversidade, classificação, morfologia, ecologia e filogenia 

 Filo Arthropoda: Introdução, classificação, diversidade e filogenia, caracterização morfológica. 

 Cheliceriformes: diversidade, classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 Crustacea: diversidade, classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 Hexapoda: diversidade, classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 Myriapoda: diversidade, classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 Introdução aos Deuterostomia: Echinodermata: diversidade, classificação, 
morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia 

 

Metodologia  
 
Aulas teóricas: Serão aulas expositivas-dialogadas, com o uso de datashow e quadro 
branco; leitura e discussões de textos e artigos, bem como vídeos, que complementarão o 
tema estudado. 
 
Aulas práticas: As aulas serão realizadas no laboratório de Zoologia, e com o uso de 
estereomicroscópio e microscópios, os alunos  utilizarão os acervos didático para 
reconhecer as características morfológicas do taxon abordado na aula teórica. 
 
Dinâmica de grupo: Serão realizadas atividades em grupo, onde os alunos discutirão o 
assunto abordado e apresentarão, por meio de mapa conceitual, os seus temas.   
 
Aula de campo: Será realizada aula de campo para que o aluno possa reconhecer a 
diversidade de invertebrados (marinho e terrestre) e sua adaptação morfo-fisiológica nos 
diferentes ecossistemas. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

 

No decorrer da disciplina, o aluno será avaliado das seguintes formas: 

NOTA 1: 

Prova de conhecimento parcial, com uma questão bônus de conhecimentos gerais, 
valendo 0,5 ponto  =  Peso 7,5 (75%) 
- Trabalhos em grupo  =  Peso 1,5 (15%) 
- Nota de participação, freqüência e produção em sala  =  Peso 1,0 (10%) 

 

NOTA 2:  

Prova de conhecimento parcial  =  Peso 8,0 (80%) 
- Trabalhos em grupo  =  Peso 1,0 (10%) 
- Nota de participação, freqüência e produção em sala  =  Peso 1,0 (10%) 
 

NOTA 3:  
Prova de conhecimento parcial  =  Peso 70,0 (70%) 
 - Trabalhos em grupo  =  Peso 3,0 (30%) 

 

 

A nota da participação será através da participação com argumentação e criatividade, bem 

como, seu desempenho durante as aulas teóricas, práticas e de campo 

 

A falta de uma avaliação, sem justificativa, implicará em nota “ZERO” para aquela avaliação. 

 

NOTA FINAL será a somatória das notas, dividido por três:     (N1) + (N2) + (N3) / 3  = 10     

 

02 de maio = Avaliação 1  

12 de junho = Avaliação 2 

25 de Julho = Avaliação 3 

01 de Agosto = Avaliação Final 

Os trabalhos em grupos e/ou atividades extras serão realizados com frequência em sala de 
aula, e alguns marcados com antecedência. O aluno que faltar NÃO será avaliado. 

 

Será aprovado o aluno com nota igual ou acima de 7,0 
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Cronograma  

 
Unidade 1: Apresentação do cronograma. Dinâmica de grupo 

Unidade 2: Introdução geral à Zoologia 

Unidade 3: Diversidade dos organismos e sua adapatação nos diferentes ecossistemas; 

Unidade 4: Técnicas de coleta e preparação de coleções zoológicas: técnicas gerais de coleta, técnicas 

gerais de preparação e preservação em via seca e úmida;  

Unidade 5: Noções de Taxonomia e Classificação: Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, 

princípios de classificação biológica. 

Unidade 6: Noções de Sistemática filogenética: conceitos gerais, homologia, caracteres compartilhados 

(sinapomorfia e simplesiomorfia), grupo monofilético e não-monofilético, interpretação de cladogramas 

Unidade 7: Porifera: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética  

Unidade 8: Cnidaria: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 9: Introdução aos Bilaterias: caracterização morfológica e história evolutiva dos metazoários 

bilaterais  

Unidade 10: Platyhelminthes: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna,  fisiologia e 

aspectos evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 11: Nematoda: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 12: Mollusca: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 13: Annelida: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética  

Unidade 14: Filo Arthropoda: Introdução, classificação, diversidade e filogenia, caracterização 

morfológica. 

Unidade 15: Cheliceriformes: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética  

Unidade 16: Crustacea: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética  

Unidade 17: Hexapoda: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 18: Myriapoda: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 19: Introdução aos Deuterostomia: Echinodermata: diversidade, taxonomia, morfologia 

externa, interna, fisiologia e aspectos evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 


