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Ementa: 

 

Sistemática, morfologia e fisiologia, ecologia e evolução, com enfoque evolutivo de 

metazoário diploblástico, acelomados, pseudocelomados, Filos Annelida e Mollusca. 

 

 

 

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

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

Annelida e Mollusca. 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). 
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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 

 Rotífera: 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 

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, =  Peso 7,5 (75%) 
- Atividades extras em grupo  =  Peso 1,5 (15%) 
- Nota de participação, freqüência e atividades práticas  =  Peso 1,0 (10%) 

 

NOTA 2:  

Prova de conhecimento parcial  =  Peso 8,0 (80%) 
- Atividades em grupo  =  Peso 1,0 (10%) 
- Nota de participação, freqüência e atividades práticas  =  Peso 1,0 (10%) 
 

NOTA 3:  
Prova de conhecimento parcial  =  Peso 7,0 (70%) 
 - Trabalho/seminário em grupo  =  Peso 2,0 (20%) 
 - Nota de participação, freqüência e atividades práticas  =  Peso 1,0 (10%) 
 
 

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     

 

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

 

 
 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO 
 DEPARTAMENTO 

 

BIOLOGIA 

CCENS 

 

Bibliografia básica  

 

BRUSCA, R.C.; BRUSCA, G.J. 2007. Invertebrados. 2ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 

925p. 

RIBEIRO-COSTA, C.S.; ROCHA, R.M. 2002. Invertebrados: manual de aulas práticas. 1ed. 

Série Manuais Práticos em Biologia 3, Holos Editora, Ribeirão Preto, 226p. 

RUPERT, E.E.; BARNES, R.D. 1996. Zoologia dos Invertebrados. 6ed. Editora Roca, São 

Paulo, 1029p. 

RUPERT, E.E.; FOX, R.S.; BARNES, R.D. 2005. Zoologia dos Invertebrados: uma abordagem 

funcional-evolutiva. 7ed. Editora Roca, São Paulo, 1145p. 

 

 Bibliografia complementar  
 
 
AMORIM, D.S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Holos Editora, Ribeirão Preto. 

156p. 

BARNES, R.S.K.; CALOW, P.; OLIVE, P.J.W. 1995. Os Invertebrados: uma nova síntese. 

Atheneu Editora, São Paulo, 528p. 

BRUSCA, R.C.; BRUSCA, G.J. 2007. Invertebrates. 2ed. Sinauer Associates Inc., Sunderland, 

880p. 

FRANSOZO, A.; NEGREIROS-FRANSOZO, M.L. 2016. Zoologia dos Invertebrados. 1ed. Roca. 

Rio de Janeiro. 653 pp  

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. 2003. Princípios integrados de Zoologia. 11ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 827p. 

MARGULIS, L.; SCHWARTZ, K.V. 2001. Cinco reinos: um guia ilustrado dos filos da vida na 

terra. 3ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 

PAPAVERO, N. 1994. Fundamentos práticos de taxonomia zoológica. 2ed. Editora UNESP, 

São Paulo, 285p. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOLOGIA. 1982-1989. Manual de técnicas para a preparação 

de coleções zoológicas. SBZ, Campinas, em vários fascículos. 

TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N.F. Estudo dos insetos. 2015. 2ed. Brasileira. São Paulo. 

Cenage Learning, 754 p. 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO 
 DEPARTAMENTO 

 

BIOLOGIA 

CCENS 

 

Cronograma  

 

Unidade 1:. Apresentação do cronograma; Introdução geral à Zoologia; 

Unidade 2: Diversidade dos organismos e sua adapatação nos diferentes ecossistemas; 

Unidade 3: Técnicas de coleta e preparação de coleções zoológicas: técnicas gerais de coleta, 

técnicas gerais de preparação e preservação em via seca e úmida;  

Unidade 4: Noções de Taxonomia e Classificação: Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica, princípios de classificação biológica. 

Unidade 5: Noções de Sistemática filogenética: conceitos gerais, homologia, caracteres 

compartilhados (sinapomorfia e simplesiomorfia), grupo monofilético e não-monofilético, 

interpretação de cladogramas 

Unidade 6: Porifera: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna, fisiologia e aspectos 

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética  

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

evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 8: Introdução aos Bilaterias: caracterização morfológica e história evolutiva dos 

metazoários bilaterais  

Unidade 9: Platyhelminthes: diversidade, taxonomia, morfologia externa, interna,  fisiologia e 

aspectos evolutivos, ecológicos e sistemática filogenética 

Unidade 10: Rotífera: 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  


