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DISCIPLINA: Biogeografia Código: BZ 050 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (   ) Totalmente EaD    (  ) Ensino 

Remoto Emergencial ERE ( X).  

CH Total: 45 

CH semanal: 3 

Padrão 

(PD): 45 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR):30 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Estudo da ciência Biogeografia dentro das dimensões tempo, forma e principalmente espaço. A partir 
dos conceitos contemporâneos serão desenvolvidas hipóteses da evolução das espécies, 
principalmente na dimensão espacial. A importância da completude da amostragem dos dados. 
Biogeografia e conservação. A utilização dos conhecimentos biogeográficos com foco na 
conservação da biodiversidade. Será dado um enfoque especial na biota da região Neotropical, 
principalmente da América do Sul e Brasil. 

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 
A Biogeografia é uma ciência central da Biologia Comparada. É uma disciplina do ciclo básico do 
curso de Ciências Biológicas da UFPR, importante para o entendimento e desenvolvimento das 
demais disciplinas biológicas. O seu foco é a evolução espacial da biota, mas que utiliza os demais 
componentes da biodiversidade, como tempo e forma, para um perfeito e completo entendimento da 
evolução. A disciplina de biogeografia é ofertada a partir dos professores com formações diversas, 
mas que geralmente se unem para a condução de investigações interdisciplinares.  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 
Biologia comparada. Biogeografia como ciência. O que é biogeografia? Conceitos e aplicações. 
Conceitos de espécie. Espécie, a unidade básica da biogeografia. Tipos de especiação. O que é 
espécie? Teoria das placas tectônicas. Evolução da América do Sul. Regionalizações. Áreas de 
endemismo. Análise de parcimônia de endemismos, Áreas para conservação da 
biodiversidade. Hotspots. Biogeografia de padrão - Vicariante: Pan-biogeografia. Biogeografia de 
padrão - Biogeografia vicariante: Biogeografia cladística. Cladograma de áreas. Métodos de Eventos. 
Biogeografia da América do Sul: glaciação e refúgios. Biogeografia e conservação; Áreas de 
endemismos no Brasil. Biogeografia Neotropical: Evolução da América do Sul. Biogeografia 
Neotropical: Perspectivas. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo geral do curso é oferecer aos estudantes uma base conceitual para uma compreensão 
adequada da história da distribuição da biota, tendo como foco a biogeografia histórica. O discente 
deverá ser capaz de reconhecer as principais características da formação dos padrões de distribuição 
dos organismos, incluindo a utilização de metodologias pertinentes. Deverá também desenvolver um 
pensamento crítico em relação aos temas de biogeografia, de acordo com o desenvolvimento da 
disciplina. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A utilização de metodologias contemporâneas para entendimento da distribuição geográficas dos 
organismos. Possibilitar atuação do profissional na gestão em diferentes esferas do poder público ou 
privado de utilizar os procedimentos e metodologias biogeográficas para conservação da 
biodiversidade. Atuar no ensino dos níveis médio e superior tendo como objetivo do ensino da 
biogeografia. Deverá atuar na formação de uma mentalidade científica biogeográfica na resolução de 
problemas para uma adequada ação de conservação da biodiversidade. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos mediante aulas síncronas e atividades de leitura, vídeos e estudos 
de casos (teóricos e reais) nas atividades assíncronas. 
 
Nas atividades síncronas, de cada semana, será disponibilizado os trabalhos e exercícios domicilia-
res desenvolvidos pelas/pelos estudantes no momento assíncrono com apoio da literatura pertinente. 
A entrega deste material deverá ser, no máximo, 48 horas após o término da referida atividade sín-
crona (turma A: até às 11 horas; turma B: até às 20 horas). As atividades assíncronas serão de 1h e 
½ h (90 minutos). 

Durante o período das disciplinas, foram incluídos no cronograma dois momentos de estudo dirigido 
no período síncrono. Nos dias delimitados o docente ficar disponível (plantão) durante o período da 
aula (síncrona) no calendário, para solução de dúvidas dos temas trabalhados em aula. Na página 
da disciplina <https://cjbcarva.wixsite.com/biodiversity/bz050-biogeography> estão disponibilizados 
links para textos, pdfs, vídeos e páginas eletrônicas utilizadas nas aulas da disciplina. As atividades 
síncronas serão 1h e ½ h (90 minutos).  
 
a) sistema de comunicação: O ambiente virtual de aprendizagem será através do Microsoft Teams, 
Zoom e Google forms. A comunicação com os discentes ocorrerá nas aulas síncronas e por 
intermédio do e-mail único da turma (SIGA). A utilização do canal do e-mail institucional apresenta o 
benefício de preservação de comunicação transparente com a totalidade dos discentes 
simultaneamente.  
 
Serão ofertadas 80 vagas: 
 
Turma A: 40 vagas; 
Turma B: 40 vagas. 
 
A disciplina será ofertada durante 15 semanas, com início em 4 de novembro de 2020 a 17 de março 
de 2021. A prova final será dia 24 de março de 2021. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação da disciplina: 
 
Serão duas avaliações de igual peso onde será explorado o conteúdo ministrado nas aulas síncronas 
e nas atividades assíncronas. As avaliações serão executadas utilizando Google forms. Será 
fornecido o link para respostas. O formulário estará disponível para preenchimento das respostas por 
um período de sete (dias) corridos. O cronograma detalhado das avaliações está discriminado a 
seguir. A disciplina será ministrada em 15 semanas.  
 
Data das avaliações:  
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Primeira avaliação – Data da liberação das perguntas: 20 janeiro 2021. Data final da entrega das 
respostas: 27 de janeiro de 2021 até às 20:00hs. 
  
Segunda avaliação: Data da liberação das perguntas: 10 de março de 2021. Data final da entrega 
das respostas: 17 de janeiro de 2021 até às 20:00hs. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Natureza & Ciência (2017). As Ilhas Invisíveis de biodiversidade. Vídeo 
<https://www.youtube.com/watch?v=pGTuI4Xqf9w&ab_channel=Natureza%26Ci%C3%AAncia>. 
 
Ribas C. (2020). Biogeografia da Amazônia: Diversificação e Conservação de Aves. Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=YG4LHSgNRuw&ab_channel=Caf%C3%A9comCi%C3%AAncia. 
 
Sanmartano M. (2014). Continental Drift. Video. 
 <https://www.youtube.com/watch?v=_5q8hzF9VVE&ab_channel=MikeSammartano>. 

Professor da Disciplina: 
 
Prof. Dr. Claudio Jose Barros de Carvalho 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Eduardo Carneiro dos Santos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 


