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Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina:  Simbiose Código: BZ079 

Natureza:  
( ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial  ( x ) 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)  

 
História, definições e conceitos, Simbiose na evolução da vida, desvendando a evolução das 
associações simbióticas; desvendando a ecologia das associações simbióticas; integrando 
ecologia e história, redes ecológicas: introdução e aplicações; simbiose e conservação; simbiose 
como modelo em estudos em biologia 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1. Introdução da disciplina, apresentação da dinâmica de realização e dos métodos de 
avaliação. 

2. História, definições e conceitos  
3. Simbiose na evolução da vida 
4. Desvendando a evolução 
5. Desvendando a ecologia 
6. Integrando ecologia e história 
7. Simbiose: associações mutualísticas 
8. Associações antagonistas: especificidade, virulência, rainha vermelha, doenças 

emergentes 
9. Ecologia da associação parasito-hospedeiro 
10. Redes ecológicas e o estudo de simbiose 
11. Simbiose e conservação 
12. Simbiose como modelo em estudos em biologia.    
 

OBJETIVO GERAL 
Apresentar conhecimentos e ferramentas básicas que o permitam compreender aspectos 
ecológicos e evolutivos das interações simbióticas.   
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

É esperado que os estudantes desenvolvam capacidade crítica, de interpretação de texto e de 
argumentação lógica. Que os alunos entendam os principais conceitos que subsidiam ideias e 
pesquisas em ecologia e evolução das relações simbióticas, assim como suas implicações e 
aplicações 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A comunicação com os alunos se dará através do site da UFPR Virtual (UV), encontros 
assíncronos e encontros síncronos.  Contato com os alunos se dará ainda através do sistema da 
UFPR virtual (e emergencialmente por email e Whastapp).  A disciplina será desenvolvida 
mediante aulas previamente gravadas no programa LOOM e realização de exercícios assíncronos, 
acessíveis e disponibilizados no ambiente UFPR virtual.  Dessa forma, os alunos podem definir o 
melhor momento para assistir as aulas gravadas, e ou realizar as atividades.  Para esclarecer 
dúvidas, realizar discussões, resolver exercícios, será realizado 1 encontro semanal de até 2 horas 
por semana, na quinta-feira às 13:30.  Nesses encontros síncronos será usado o software ZOOM 
(adquirido pelos professores).  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 sobre as aulas assíncronas ou sobre as tarefas.  Após cada aula assíncrona, os alunos 
terão uma tarefa que deverá ser entregue até o primeiro dia da semana seguinte.  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.  Também 
serão avaliados através de seminários, tanto na apresentação quanto na participação de forma 
ativa e crítica dos seminários apresentados. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:    

• Brooks, D R, Eric P Hoberg, e Walter A Boeger. The Stockholm Paradigm: Climate Change 
and Emerging Disease. 1o ed. Chicago: University of Chicago Press, 2019. 

• POULIN, R. 2007. Evolutionary ecology of parasites (second edition). Princeton University 
Press, Princeton. 332 pp. 

• Boeger, W. A.  O Tapete de Penélope:  Relacionamento entre espécies e a evolução 
orgânica.  EDUNESP  

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

 
• AGOSTA, SALVATORE J., NIKLAS JANZ, & DANIEL R. BROOKS. "How specialists can 

be generalists: resolving the" parasite paradox" and implications for emerging infectious 
disease." Zoologia (Curitiba) 27.2 (2010): 151-162. 

• ARAUJO, SABRINA BL, et al. "Understanding Host-Switching by Ecological Fitting." PloS 
one 10.10 (2015): e0139225. 

• BROOKS, D. R., AND D. A. MCLENNAN. "Parascript." Smithsonian series in Comparative 
Evolutionary Biology, Washington and London (1993). 

• BROOKS, DANIEL R., ERIC P. HOBERG, AND WALTER A. BOEGER. "In the eye of the 
cyclops: The classic case of cospeciation and why paradigms are important."Comparative 
Parasitology 82.1 (2015): 1-8. 
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• COMBES, CLAUDE. Parasitism: the ecology and evolution of intimate interactions. 
University of Chicago Press, 2001. 

• DOBSON, A., LAFFERTY, K. D., KURIS, A. M., HECHINGER, R. F. & JETZ, W. (2008). 
Homage to Linnaeus: How many parasites? How many hosts? Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA, 105, 11482-11489. 

• HOBERG, ERIC P., ET AL. "An integrated parasitology: revealing the elephant through 
tradition and invention." Trends in parasitology 31.4 (2015): 128-133. 

• MARGULIS, LYNN.  “O planeta simbiótico”. Editora Rocco, 136 pp. 
• MARGULIS, LYNN, & RENÉ FESTER. Symbiosis as a source of evolutionary innovation: 

speciation and morphogenesis. Mit Press, 1991. 
• PARACER, SURINDAR & VERNON AHMADJIAN. Symbiosis: an introduction to 

biological associations. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
• POULIN, R. 1997. Species richness of parasite assemblages: evolution and patterns. Annual 

Review Ecology and Systematics, 28: 341-358.  
• POULIN, R. 2010. Network analysis shining light on parasite ecology and diversity. Trends 

in Parasitology, 26, 492-498 
• PROULX, S. R., PROMISLOW, D. E. & PHILLIPS, P. C. 2005. Network thinking in 

ecology and evolution. Trends in Ecolology and Evololution, 20, 345-53. 
• SAPP, JAN. Evolution by association: a history of symbiosis. Oxford University Press, USA, 

1994. 
 
 

 
 
Professor da Disciplina:  Walter A P Boeger, Karla Campião 
 

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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Cronograma		
	
	
Data		 Conteúdo	aula	síncrona	(quintas	13:30-15:30)	
21/01/2021 Introdução	da	disciplina,	apresentação	da	dinâmica	de	realização	e	dos	

métodos	de	avaliação.	
28/01/2021 História,	definições	e	conceitos		

Discussão	das	aulas	e	atividades	assíncronas	
04/02/2021 Simbiose	na	evolução	da	vida:	ecologia	e	evolução	

Discussão	das	aulas	e	atividades	assíncronas	
11/02/2021 Simbiose	e	associações	mutualistas		

Discussão	das	aulas	e	atividades	assíncronas	
25/02/2021 Ecologia da associação parasito-hospedeiro 

Discussão das aulas e atividades assíncronas	
04/03/2021 Simbiose e conservação 

Discussão	das	aulas	e	atividades	assíncronas 
11/03/2021 Discussão: Simbiose como modelo em estudos em biologia  

Discussão	das	aulas	e	atividades	assíncronas 
 


