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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria Exercício Laboratório 

30      30                

Ementa: 

- Inter-relações dos animais cordados; inter-relações dos craniados; diversidade e 
evolução dos peixes, actinopterígeos; classificação dos tetrápodes (anfíbios e répteis). 
Técnicas de trabalhos em campo e cativeiros. 
 
 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou 

competências definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos 

para a organização e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

- Ao final do curso o aluno deverá estar capacitado a identificar e reconhecer os principais 

táxons desde Agnatha até os Répteis, bem como as estruturas e funcionamentos dos 

principais sistemas voltados para a biologia destes animais. Integrar estes diversos níveis 

de conhecimento dos grupos estudados sob um enfoque evolutivo (filogenético). 

Relacionar os aspectos da morfologia e conhecer a importância ecológica e econômica 

apresentada por diversos grupos. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO 
 DEPARTAMENTO 

 

BIOLOGIA 

CCENS 

 

  

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

1) Chordata 
- Evolução e Sinapomorfias 
- Hemichordata- morfologia e biologia 
- Urochordata- morfologia e biologia 
- Cephalochordata- morfologia e biologia 

2) Vertebrata 
- Evolução e Sinapomorfias 
- Myxinoidea e Petromyzontoidea 

3) Gnathostomata 
- Evolução e Sinapomorfias 
- Pisces- morfologia e biologia 

4) Tetrapoda 
- Evolução e Sinapormofias 
- Amphibia- morfologia e biologia 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
- A disciplina será ministradas utilizando-se dos seguintes recursos: 

 Equipamentos multimídia, como datashow para projeção de slides e filmes; 

 Livros didáticos sobre conteúdos relacionados à disciplina; 

 Filmes contextualizando as questões evolutivas dos grupos animais e diversidade; 

 Aulas práticas em laboratório de Zoologia que enfocarão morfologia e adaptação dos 
grupos animais; 

 Viagens técnicas com enfoque nos temas diversidade e evolução. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os 

pesos conferidos a cada instrumento) 

- Serão realizadas três avaliações, sendo: 
a) Provas (P)- Peso 5 
b) Seminários (S)- Peso 2 
c) Relatórios (R)- Peso 3 

Nota final= NP x 0,5 + NS x 0,2 + NR x 0,3 

 

 
 
Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

- HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de Zoologia. 11ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 827p. 
- HILDEBRAND, M.; GOSLOW, G. Análise da estrutura dos vertebrados. 2ed. São Paulo: 
Atheneu Editora, 2006, 638p. 
- KARDONG, K.V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 5ª Ed. Editora 
Roca, 2011. 913p. 
- POUGH, J. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: 
Atheneu, 2008, 750p 
 

 
 
Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que 
deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo 
programático a ser desenvolvido) 
 
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOLOGIA. Manual de técnicas para a preparação de 

coleções zoológicas. Campinas: Editora SBZ, em vários fascículos, 1982-1989. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 
- Introdução ao curso de Vertebrados I. Quadro geológico: origem da fauna de Vertebrados e 
da flora associada. 
- Noções de Sistemática Filogenética. Exercício n°1. Correção exercício n°1. 

- Origem e Evolução dos Chordata. Origem e Evolução dos Craniata. Origem e Evolução dos 

Vertebrata. 

- “Evolução dos “Peixes”. A conquista do ambiente terrestre. Os primeiros Tetrapoda. 

- Diversidade dos Vertebrados Anamniotas (Urochordata, Cephalochordata, Myxinoidea, 

Petromyzontoidea, Chondrichthyes). 

- Diversidade dos Vertebrados Anamniotas (Osteichthyes e Amphibia). 

- Morfologia dos Urochordata e Cephalochordata. 

- Morfologia dos Myxinoidea e Petromyzontoidea. 

- Morfologia de Osteichthyes e Chondrichthyes. 

- Aula Prática de Osteichthyes e Chondrichthyes. 

- Morfologia de Amphibia. 

- Viagem para Aquário. 

- Aula Prática: Amphibia. 

 


