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EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Conhecer a etologia como uma ciência plena. Compreender a metodologia das pesquisas etológicas;
analisar comportamentos em termos de Organização social, estresse e estereótipos. Aspectos do
comportamento aplicado às espécies de interesse; explicar os comportamentos em termos ecológicos
ou fisiológicos; correlacionar comportamento, genética e evolução.

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
GERAIS:

Compreender as bases evolutivas do comportamento animal e seu valor adaptativo para as
diferentes espécies.
ESPECÍFICOS:
 Abordar tópicos de interesse em ecologia comportamental através de aulas teóricas;
 Estudar técnicas para a observação e descrição do comportamento;
 Estimular a formação de hipóteses, e respectivas abordagens experimentais, para a
interpretação de diferentes aspectos do comportamento animal, através de leituras de artigos
científicos;
 Desenvolver uma pesquisa dentro do tema do curso, apresentando os resultados obtidos sob a
forma de monografia e artigo para publicação em revista científica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades)
I - Introdução
 Introdução histórica ao estudo do comportamento animal
 Metodologia de observação, registro e experimentação em Etologia
II - Causas imediatas e últimas do comportamento animal
 Genética e Ontogenia do comportamento
 Bases fisiológicas do comportamento animal
 Função e adaptação do comportamento
 Diversidade e Evolução do comportamento
III - Comportamento alimentar dos animais
 Dieta e Estilo de vida dos animais
 Mecanismos de predação e defesa anti-predatória
IV - Comportamento reprodutivo dos animais
 Formas de reprodução e a evolução dos sexos
 Investimento reprodutivo e os sistemas de acasalamento
 Cuidado da prole
V - Comportamento social dos animais
 Estrutura e dinâmica das sociedades animais
 Vantagens e desvantagens da vida em grupo
 Hierarquia de dominância social e territorialidade
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A) O desempenho dos estudantes será avaliado da seguinte forma:
1) avaliação teórica (N1) que será atribuída nota de 0,00 (zero) a 10,0 (dez);
2) avaliação da pesquisa em Comportamento Animal (N2) que será atribuída nota de 0,00 (zero) a
10,00 (dez).
A nota final (NF) será a média aritmética das duas avaliações acima.
NF = (N1 + N2)/2
O estudante será considerado aprovado se obtiver NF ≥ 7,0.
O estudante fará Avaliação Final se obtiver NF ≤ 7,0, com data prevista em calendário, com todo o
conteúdo teórico e prático da disciplina.

B) Critérios para avaliação do Projeto de Pesquisa sobre Comportamento Animal:
TEMA: Etograma – repertório comportamental de uma espécie.
Projeto final: Tema com introdução, revisão de literatura, objetivos (2,0); os resultados obtidos em
função dos objetivos propostos (2,0); análise dos resultados – repertório comportamental e frequência
(2,0); discussão dos resultados (2,0); apresentação do trabalho oral (2,0).
Os critérios de avaliação da apresentação oral serão: apresentação visual do palestrante;
apresentação visual do material didático; seqüência lógica da pesquisa realizada; discussão
consistente dos resultados obtidos; defesa oral da pesquisa realizada.
C) Ao estudante que apresentar o trabalho escrito em formato de artigo científico – critérios dos
periódicos Revista de Etologia ou Revista Brasileira de Zoociências ou Revista Brasileira de Zoologia será atribuído mais 1,0 (um ponto) na média final.

APROVAÇÃO (Número dos respectivos documentos – a ser preenchido pela secretaria do
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