
 
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Botânica 

 

Ficha 2 (Ensino Remoto Emergencial) 

 
 

 

Disciplina: Evolução I Código: BG041 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 
00 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos evolutivos. Principais ideias na evolução dos seres vivos. Os Fatores Evolutivos.  O Processo 
Evolutivo. Fundamentos da Evolução Humana. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Bases do pensamento Evolutivo  
Evidências da Evolução 
Darwinismo de Darwin  
Teoria Sintética da Evolução  
Fatores evolutivos: Seleção Natural, Variação, Mutação, Migração e Deriva Genética 
Adaptação e Seleção Natural - Unidades de Seleção 
Conceitos de Espécie e Variação Intra-Específica 
Especiação 
Seleção Sexual 
Evolução do Sexo 
Epigenética e Evolução 
Co-evolução 
Introdução à Evolução Humana 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos evolutivos, as principais ideias na 

Evolução dos seres vivos, os Fatores Evolutivos e o Processo Evolutivo. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
1. Compreender o início do pensamento evolutivo, baseado no contexto histórico e científico da 
época. 
2. Integrar os princípios da genética de populações e genética molecular e como estes atuam na 
evolução dos seres vivos. 
3. Compreender a diversidade genética, sua caracterização e importância, a partir dos conceitos de 
espécie e variação intra-especifica.  
4. Conhecer e explorar aplicações da genética molecular nos processos evolutivos.  
5. Compreender os processos básicos da Evolução Humana. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

a) Os alunos receberão o link para os encontros virtuais com a docente e outros materiais 
audiovisuais relacionados ao conteúdo da disciplina.  

b) Materiais didáticos suplementares serão fornecidos conforme a necessidade, como 
capítulos de livros que não estejam na bibliografia aqui mencionada e artigos científicos. 

c) Todas as atividades síncronas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos que, por 
ventura, não puderam participar de maneira síncrona. 

d) Serão propostas atividades avaliativas assíncronas, que relacionem os conteúdos das 
aulas com prazo para execução e entrega por parte dos discentes. Tal atividade será 
debatida, também, durante as atividades síncronas. Estas atividades serão utilizadas como 
comprovação da presença e contribuirá para a nota final. 

e) Serão propostos dois tipos de atividades remotas adicionais para a avaliação dos alunos: 
1) a produção de um vídeo ou apresentação de um seminário sobre temas relevantes em 
Evolução a ser apresentado em momento síncrono e 2) duas atividades com tempo 
determinado (2 horas corridas) a serem realizadas de modo síncrono.  

f) Formas de comunicação: Google Classroom (classroom.google.com). Plataforma de 
vídeo conferência Microsoft Teams (com utilização do Google Meet, Jitsi Meet ou Conferência 
RNP como alternativas), WhatsApp e e-mail pessoal. 
 

Serão abertas 18 vagas por turma (Turma A e B) de forma que a relação numérica entre docente e 
discentes possa permitir condições de comunicação efetiva. 
 
Turma A e B _Ciclo 2 
 
Período: 01 de fevereiro a 29 de março de 2021. 
Horário: segundas e quartas 8:30-10:30h e quintas 10:30-12:30 
 
Cronograma das aulas síncronas: 

Semana Conteúdo Metodologia 

1 01/02/2021 

-Contato inicial dos alunos com o professor e ingresso no 
Ambiente Virtual de Aprendizado 

-Ambientação dos alunos ao sistema remoto 
-Treinamento ambientação com os canais de divulgação dos 

conteúdos e de realização das atividades avaliativas 
-Apresentação da disciplina e das metodologias 
empregadas. Conceitos introdutórios / Bases do 

pensamento Evolutivo   

Discussão do funcionamento das 
ferramentas de videoconferência. 

Discussão da metodologia de estudo. 
Encaminhamento do material da aula 

subsequente. 
Encaminhamento do cronograma das 
atividades avaliativas. Aula síncrona 

integrativa.   
Encaminhamento do material da aula 

seguinte. 

1 03/02/2021 As evidências da Evolução Biológica 

Aula síncrona integrativa.  
Encaminhamento das atividades 

avaliativas da aula seguinte e do material 
da aula seguinte. Entrega dos temas de 

seminários 

1 04/02/2021 Darwinismo de Darwin 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula e 
sobre a atividade avaliativa proposta 
(Atividade Assíncrona 1 (AS1) a ser 

entregue no dia 08/02). Encaminhamento 
dos conteúdos próxima aula. 
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2 08/02/2021 Adaptação e Seleção Natural 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente.  

Encaminhamento dos conteúdos próxima 
aula. 

2 10/02/2021 Unidades de Seleção 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente.  

Encaminhamento do material da aula 
seguinte. 

2 11/02/2021 Conceitos de Espécie e Variação Intra-Específica 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

Encaminhamento dos conteúdos da 
próxima aula. 

3 22/02/2021 Especiação 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula e 
sobre a atividade avaliativa proposta 
(Atividade Assíncrona 2 (AS 2) a ser 

entregue no dia 26/02). 
Encaminhamento dos conteúdos da 

próxima aula. 

3 24/02/2021 O custo do Sexo 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente. 

Encaminhamento dos conteúdos da 
próxima aula. 

3 25/02/2021 Seleção Sexual   

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

Encaminhamento dos conteúdos e 
atividade avaliativa da próxima aula 

(seminário). 
 

4 01/03/2021 Conflito Intragenômico 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

Encaminhamento dos conteúdos da 
próxima aula. 
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4 03/03/2021 Co-evolução 
Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

 

4 04/03/2021 Epigenética e Evolução 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

Encaminhamento dos conteúdos da 
próxima aula. Encaminhamento dos 
conteúdos e atividade avaliativa 

(Atividade Assíncrona 3 (AS 3) a ser 
entregue no dia 12/03.  

 
 

5 08/03/2021 Apresentação de seminários 

Realização, no período das atividades 
síncronas, de atividade avaliativa de 

apresentação individual de seminário. 
Atividade Seminário 

5 10/03/2021 Apresentação de seminários 

Realização, no período das atividades 
síncronas, de atividade avaliativa de 

apresentação individual de seminário. 
Atividade Seminário 

5 11/03/2021 Apresentação de seminários 

Realização, no período das atividades 
síncronas, de atividade avaliativa de 

apresentação individual de seminário. 
Atividade Seminário 

6 15/03/2021 Evolução Humana 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

Encaminhamento dos conteúdos da 
próxima aula. 

 

6 17/03/2021 Evolução Humana 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente. 

Encaminhamento dos conteúdos e da 
próxima aula.  
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6 18/03/2021 Evolução Humana 

Discussão, em ambiente virtual, guiada 
pelo docente sobre o conteúdo da aula. 

Encaminhamento dos conteúdos da 
próxima aula e da atividade avaliativa 
(Atividade Assíncrona 4 (AS 4) a ser 

entregue no dia 22/03).  
 

7 22/03/2021 GEA Jogo didático para ensino de evolução. 

8 29/03/2020 Exame Final 

 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações realizadas serão: 
a. Quatro atividades avaliativas assíncronas (AS1, AS2, AS3 AS4)  
b. Apresentação de seminário ou produção de vídeo individual (S). 
c. Todas as atividades tem o mesmo peso, de modo que a média será: (AS1 

+ AS2+ AS3 + AS4 + S)/5. 
 

FUTUYMA, Douglas. Biologia Evolutiva. Sociedade Brasileira de Genética: Ribeirão Preto, 1992. 
Segunda edição. Em português. 

RIDLEY, Mark. Evolução. Editora Artmed: Porto Alegre, 2006. Terceira edição. 
http://www.biologia.buap.mx/Evolution__3rd_Edition.pdf 

GRIFFITHS A.J.F., MILLER J.H., SUZUKI D.T., LEWONTIN R.C., GELBART W.M. Introdução à Genética. 
7ª e 8ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002 e 2006. 

The Foundations of the Origin of Species disponível em http://www.freebookcentre.net/Biology/Evolutionary-

Biology-Books.html 

Introduction to Evolutionary Biology disponível em:  

http://www.talkorigins.org/faqs/faq-intro-to-biology.html 

 
I. Bibliografia complementar 

 
DARWKINS, Richard. A Grande História da Evolução: na trilha dos nossos ancestrais. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009. Em português. 

DOBZHANSKY, Theodosius. Genética do Processo Evolutivo. Editora Polígono/Edusp: 1973. Em português. 

FREEMAN, Scott; Herron, Jon C. Análise Evolutiva. Porto Alegre: Editora Artmed, 2009. Quarta edição. Em 

português. 

STRICKBERGER, Monroe W. Evolution. Editora Jones and Bartlett: Sudbury, 1996. Segunda edição. Em inglês. 

The genetic basis of adaptation: lessons from concealing coloration in pocket mice. Michael W. Nachman. 

Genetica (2005) 123: 125–136. 

Shifting the natural selection metaphor to the group level.  Nicholas S. Thompson Behavior and Philosophy, 28, 

83-101 (2000).  

http://www.biologia.buap.mx/Evolution__3rd_Edition.pdf
http://www.freebookcentre.net/Biology/Evolutionary-Biology-Books.html
http://www.freebookcentre.net/Biology/Evolutionary-Biology-Books.html
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-intro-to-biology.html
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Profa. Dra. Lupe Furtado Alle                                    Assinatura:  
 
 

Profa. Dra. Iris Hass                                                   Assinatura:  

 

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Lupe \Furtado Alle 
 
 

Assinatura:    
 
 
 
 

 


