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Disciplina:  Fundamentos de Ecologia Evolutiva Código: BZ 065 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X ) Semestral   (  ) Anual  (  ) Modular  

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

CH Total: 

45 

CH 

semanal: 3 

Padrão 

(PD): 

1 

Laboratório 

(LB): 

2 

Campo 

(CP):  

Estágio 

(ES):  

Orientada 

(OR):  

 

Prática 

Específica 

(PE):  

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
O objetivo da disciplina é fornecer aos estudantes a noção de que ecologia e evolução, por 
descreverem padrões e processos semelhantes, tem mecanismos sobrepostos em diversos níveis. 
Para isso serão apresentados os principais temas de pesquisa em ecologia evolutiva e estudadas 
as teorias que explicam esses fenômenos. Espera-se que os estudantes desenvolvam uma 
avaliação crítica e ferramentas metodológicas que lhes permitam desenvolver estudos mais 
aprofundados sobre os temas. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1. Ecologia Evolutiva - conceitos 
2.  Seleção Natural e Adaptação 
3.  Evolução de Histórias de Vida 
4.  Alocação e Sistemas de Acasalamento 
5.  Evolução da dispersão 
6.  Ecologia Comportamental 
7.  Teoria do forrageamento ótimo – ecologia comportal 
8.  Evolução da virulência 
9.  Cooperação e conflito 
10.  Especiação 
11. Macroevolução  
12. Macroecologia 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Espera-se que ao término da disciplina, os estudantes tenham domínio sobre como a 
seleção natural afeta a evolução de características indivíduais e processos acima do nível 
de espécie, além de relacionar estes efeitos com mudanças na dinâmica das populações 
ao longo do tempo e do espaço. 
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Departamento de Zoologia 
 



  

   
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Ainda, é esperado que os estudantes reconheçam a necessidade de utilizar 
conjuntamente conhecimentos de história natural, métodos experimentais e modelagem 
matemática para se compreender processos ecológicos e evolutivos. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida no ambiente da UFPR Virtual usando o Moodle para 
gerenciar o calendário, as atividades e as discussões; a comunicação com os estudantes 
em geral. As atividades não síncronas serão realizadas com um vídeo disponibilizado no 
Moodle via link do Youtube, um questionário associado com cada tema (após o encontro 
semanal síncrono) e leituras adicionais de cada tema, disponibilizadas via link (com 
download através do portal periódicos CAPES via acesso remoto UFPR) ou materiais 
online (Blogs, sites, livros com direito autoral CC). Os encontros semanais síncronos 
(realizados via Google Meet ou Zoom) servirão para reforçar os aspectos da teoria com 
exemplos e discussão dos temas através do chat, fórum do Moodle e/ou de conversas 
on-line.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avalições serão feitas através de questionários para cada tema (40% da nota do 
curso), participação durante as atividades síncronas (perguntas via chat, email ou com 
participação direta, 20% da nota do curso) e duas avaliações com consulta (40% da 
nota do curso). Os questionários e as avaliações com consulta serão estruturados no 
Moodle.  
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. Begon, M., C. R. Townsend & J. L. Harper 2007. Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas. 
4ªed, Artmed, Porto Alegre.  

2. Gotelli, N.J. 2007. Ecologia. Editora Planta, Londrina. 
3. Krebs, J. R. & N. B. Davies. 1991. Behavioural Ecology: An evolutionary approach. 3a Ed. 

Oxford Blackwell Scientific. 
4. Stearns, S. C. & R. F. Hoekstra, 2000. Evolution: An introduction. Oxford University Press. 
5. Futuyma, D, 1998. Biologia Evolutiva 3 ed.Funpec. 
6. Ridley, M., 2006. Evolução 3a Ed. Artmed 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 03 títulos) 

1. Del-Claro, K, 2004. Uma introducão ao comportamento animal. Livraria Conceito 
2. Alcok, J., 2011. Comportamento Animal: Uma abordagem Evolutiva. Artmed  
3. Fox, C. W; D. Roff & d. Fairnairn, 2001. Evolutionary Ecology: Concepts and Case Studies. 

Oxford University Press.  
 



  

   
 

 
 
Professor da Disciplina:  Mauricio O. Moura 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


