
 
PROPOSTA DE DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL ONLINE:  
 
BZ045-BIOLOGIA HISTÓRICA 
 

a) justificativa da proposta; 
A disciplina de Biologia Histórica é fortemente teórica e exercícios independem do uso de 

equipamentos especiais.  Portanto, ela se acomoda muito bem para ensino online.  Para essa 
disciplina e para esse período especial, o planejamento da disciplina envolverá aulas sincronas, 
gravação dessas aulas para pesquisa subsequente, filmes técnicos e atividades orientadas à 
distância.  Veja Plano de Ensino. 

 
b) cronograma detalhado de execução 

 
Sem Dia Assunto aula - Youtube Atividade síncrona (S) ou trabalho (T) 

1 14 julho Introdução da disciplina  (evolução no entendimento de 
processos ecológicos).  

S: Dúvidas 

T: Definição de evolução e seu 
entendimento como ocorre 

2 16 julho Filme "A história da Terra" - Como ainda estamos aqui? 
Discussão sobre artigo científico sobre modelagem de extinção 

S: Dúvidas, discussões 

T:  Resumo dos eventos narrados no 
filme com datas 

3 21 julho Discussão sobre o artigo. Introdução à Evolução.  

S: Dúvidas.  Discussão sobre o filme. 

T:  Texto comparativo: o que se sabe, o 
que se propõem sobre sobrevivência no 
planeta.  Análise de artigo científico e 
comparação com a historia do planeta:  

4 23 julho Introdução à Evolução: Entropia e Evolução. Sistemas 
complexos – escalas, redes e fractais 

S: Dúvidas.  Discussão sobre evolução. 

T: Levantamento sobre o uso de árvores 
filogenéticas na biologia e outras áreas 

5 28 julho Ecological Fitting, Novidades evolutivas, Seleção Natural, 
Adaptação 

S: Dúvidas.   

T: Como evolução é tratada na midia. 

6 30 julho Filme: "As idéias perigosas de Charles Darwin" 
S: Dúvidas.   

T: Resumo comentado do filme. 

7 4 agosto Indivíduo, espécie e especiação.  
S: Dúvidas.   

T:  Exemplos de tipos de unidades de 
vida. 

8 6 agosto Evolução e associações (a Rainha Vermelha. Hipótese de 
Gaia).  

S: Dúvidas.   

T:  Exemplos de complexidade biológica 

9 11 
agosto Construindo hipóteses filogenéticas 

S: Dúvidas.  Resultado exercícios 

T: Exercício 



10 13 
agosto Exercícios 

S: Dúvidas. Resolução de exercícios 

T: Exercício 

11 
18 
agosto Dados moleculares e Reconstruindo a evolução de caracteres 

S: Dúvidas 

T:  exercícios 

12 20 
agosto Exercícios 

S: Dúvidas.  Resoluçãp exercícios 

T: Exercios 

13 25 
agosto 

Aplicação do método filogenético na compreensão histórica da 
biologia (ex. biogeografia, relacionamento hospedeiro-parasito; 
comportamento; relógio molecular, barcode)  

S: Dúvidas.   

T: Exemplos de diferentes estudos e 
áreas 

14 27 
agosto Evolução da vida no planeta (eventos, grupos e caracteres) 

S: Dúvidas.  Resolução de Exercício 

 

15 1 
setembro Continuação 

S: Dúvidas.  Resolução da prova  

T: Reconstrução de eventos chave na 
evolução da bvida no planeta 

16 3 
setembro Prova final da disciplina  - 

 
 
c.  Ficha 2 – em anexo 
 
 d.  Contato do docente responsável:  wboeger@gmail.com/celular: 999850554 
 
e.  Número de vagas:  até 100 (limitada apenas pelo tamanho da turma possível no ZOOM) 
 
f.   Quadro de horário com as atividades síncronas  
 
Terça-feiras e quintas-feiras:  das 14-16 hs 

 
g.  Critérios de preenchimento das vagas. 

 
Alunos do primeiro semestre de Ciências Biológicas, dependências e ouvintes 
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Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina:  Biologia Histórica Código: BZ 045 

Natureza:  
( x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  )........% EaD* 

CH Total: 
45 
CH 
semanal: 3 

Padrão 

(PD): 

3 

Laboratório 

(LB): 

0 

Campo 

(CP):  

Estágio 

(ES):  

Orientada 

(OR):  

 

Prática 

Específica 

(PE):  

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Hipóteses e história.   Evolução orgânica.  Reconstrução filogenética e histórica de processos e 
eventos biológicos.  Evolução e filogenia da vida: hipóteses e eventos.   

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
1. Introdução da disciplina. A biologia e a Era da Informação e do DNA.  
2 – Método Científico na prática.  
3 - Revolução na biologia – uma nova visão dos sistemas biológicos.    
4 – Mecanismos de evolução.  Entropia e Evolução. Trocas compensatórias em 
evolução. Consequências de mudanças evolutivas. Evolução vs estasia.  
4 – Reconstruindo a história.  Escolas de classificação – como tudo começou.  Introdução à 
Sistemática Filogenética – árvores filogenéticas.  Como pensar evolutivamente em biologia.  
5 – Moléculas e morfologia na reconstrução filogenética.  
6 – Aplicação do método na compreensão histórica da biologia (ex.  biogeografia, relacionamento 
hospedeiro-parasito; comportamento)  
7.  Exercícios  
8 – Indivíduo, espécie e especiação.  
9 – Origem da vida. Hipóteses e seu contexto temporal.  
10 – Filogenia da vida.  Vírus, bactérias e eucariontes.   
11 - Padrões e eventos mais significantes e sua importância para a evolução e o padrão de 
diversidade organísmica terrestre.    
12 – Exercícios  
13 – Análise da filogenia dos principais clados de organismos.  Morfologia e moléculas.    

 
OBJETIVO GERAL 

Apresentar conhecimentos e ferramentas básicas que o permitam compreender a biologia 
historicamente.  Ser capaz de introduzir o vetor histórico/evolutivo no estudo de processos 
biológicos.  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
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Ainda, é esperado que os estudantes desenvolvam capacidade crítica, de interpretação de texto e 
de argumentação lógica na interpretação de processos evolutivos. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A comunicação com os alunos se dará através do site da disciplina 
(https://sites.google.com/site/biohistorica/home),  encontros assíncronos e encontros síncronos.  
Contato com os alunos se dará ainda através de um formulário de contatos disponível no site 
(emergencialmente por email).  A disciplina será desenvolvida mediante aulas previamente 
gravadas no programa LOOM e acessíveis mediante o uso de uma senha (que será fornecida aos 
alunos).  Dessa forma, os alunos podem definir o melhor momento para assistir as aulas gravadas.  
Para esclarecer dúvidas, realizar discussões, resolver exercícios, eu planejei dois encontros de até 
2 horas por semana, na terça e na quinta-feira a tarde.  Nesses encontros síncronos será usado o 
software ZOOM (adquirido pelo professor).  Não haverá cobrança de presença (veja como a 
presença será cobrada mais a frente) e o atendimento a esses encontros síncrono será optativo 
para aqueles com dúvidas.  Após cada aula gravada, os alunos terão uma tarefa, que também 
estará disponível no site da disciplina que deverá ser entregue até o dia do encontro síncrono.  São 
tarefas, na sua maioria, simples, e relacionadas ao assunto da aula (vide cronograma) muitas 
envolvem a leitura e discussão de artigos científicos e textos da literatura, busca na internet 
(notícias, discussões artigos), exercícios práticos (resolvidos nos encontros síncronos). Essas 
tarefas serão consideradas as presenças e envolvimento dos alunos na disciplina.  Tarefas serão 
encaminhadas pelos alunos através de formulário específico disponível no site da disciplina. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será continuada através dos trabalhos solicitados ao longo da disciplina.  Um prova 
final será presencial OU, se preciso, utilizando recursos da UFPR Virtual. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:    

• Dalton S. Amorin.  Fundamentos de Sistemática Filogenética. editora Holos.  
• Futuyama, Douglas J.  Biologia Evolutiva. . / FUNPEC  
• Karlene V. Schwartz e Lynn Margulis.  Cinco Reinos, um guia ilustrado dos filos da vida 
na Terra.  Guanabara Koogan. 3º edição  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Trabalhos científicos, textos de divulgação científica, 
jornais, revistas.  

• Brooks, D. R. and D. A. McLennan. 1991. Phylogeny, Ecology and Behavior: A Research 
Program in Comparative Biology. Chicago: Univ. Chicago Press  
• Page, R. D. M. and E. C. Holmes. 1998. Molecular Evolution. A Phylogenetic 
Approach. Blackwell Science, Oxford.  
• Wiley, E. O. 1981. Phylogenetics. The Theory and Practice of Phylogenetic 
Systematics. Wiley, N.Y.  
• Boeger, W. A.  O Tapete de Penélope:  Relacionamento entre espécies e a evolução 
orgânica.  EDUNESP  
• Brooks, D R, Eric P Hoberg, and Walter A Boeger. The Stockholm Paradigm: Climate 
Change and Emerging Disease. 1st ed. Chicago: University of Chicago Press, 2019. 
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Professor da Disciplina:  Walter A P Boeger 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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