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Ficha 2 (variável)

(A modalidade  das  disciplinas  ofertadas  com  base  na  Res.  59/20  –  CEPE,  em  respeito  ao
Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento
do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de
ensino.) 

Disciplina: Métodos em Biologia Comparada Código: BIO019
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): 
30

Laboratório (LB): 00
Campo (CP): 
00

Estágio (ES): 
00

Orientada (OR): 
00

Prática Específica
(PE): 30

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP):

Extensão
(EXT): 00

Prática como 
Componente 
Curricular
(PCC): 00

EMENTA (Unidade Didática) 

A Biologia Comparada: padrões versus processos. Hipóteses filogenéticas. Reconstrução de caracteres ancestrais.
Formulação de testes filogenéticos. Especiação. Adaptação. Coevolução. Macroevolução.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Introdução à Biologia Comparada; exploração de dados de Biologia Comparada em programa estatístico (medidas de
tendência central e dispersão, histogramas, diagramas de dispersão, boxplots, violin plots). Testes de hipóteses e
estimativa de parâmetros; regressão e correlação. Introdução a métodos filogenéticos comparativos. Diversificação de
linhagens. Diversificação fenotípica. Coevolução. Evolução correlacionada. Conservação filogenética de nicho. Sinal
filogenético.  Estimativa  de  caracteres  ancestrais.  Questões  históricas  em  biogeografia  e  ecologia.  Diversidade
filogenética alfa. Diversidade filogenética beta.

OBJETIVO GERAL

O aluno deverá demonstrar capacidade de formular e testar hipóteses ecológico-evolutivas e interpretar padrões em
diferentes escalas de organização biológica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar o aluno a propor e testar hipóteses acerca de processos históricos e ecológicos que influenciam a
diversificação de linhagens, a evolução de características fenotípicas, a formação de bancos regionais de espécies e

comunidades ecológicas locais. Praticar o teste de hipóteses históricas e ecológicas com análises estatísticas no
programa R. Elaborar projeto na área.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será conduzida através de atividades síncronas de 1 h de duração, seguidas de atividades assíncronas 
de 3.3 h de duração. As atividades síncronas consistirão de reunião entre professor e alunos e serão realizadas por 
videoconferência em plataformas virtuais. Poderão ser utilizadas as plataformas TEAMS/UFPR, UFPR Virtual, 
StreamYard e Youtube. Nas atividades síncronas serão apresentados os conteúdos teóricos, enquanto as atividades 
assíncronas consistirão de estudos dirigidos seguidos de exercícios práticos avaliativos.
As atividades síncronas serão realizadas nas terças-feiras e quintas-feiras, às 14:00.
As informações sobre a disciplina ficarão também disponíveis na página eletrônica da disciplina 
(https://biocomparada.wordpress.com/), onde serão postados os estudos dirigidos para as atividades assíncronas.

https://biocomparada.wordpress.com/
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Serão abertas 20 vagas de forma que a relação numérica entre docente e discentes possa permitir condições de 
comunicação efetiva.

Cronograma:
14/7 Introdução à Biologia Comparada
16/7 Exploração de dados de Biologia Comparada em programa estatístico (medidas de tendência central e 
dispersão, histogramas, diagramas de dispersão, boxplots, violin plots)
21/7 Testes de hipóteses e estimativa de parâmetros; regressão e correlação.
23/7 Introdução a métodos filogenéticos comparativos
28/7  Diversificação de linhagens
30/7 Diversificação fenotípica
04/8 Coevolução
18/8 Evolução correlacionada
20/8 Conservação filogenética de nicho; Sinal filogenético multivariado
25/8 Sinal filogenético univariado
27/8 Estimativa de caracteres ancestrais
01/9 Questões históricas em biogeografia e ecologia
03/9 Diversidade filogenética alfa
10/9 Diversidade filogenética beta
15/9 Exame final

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 A avaliação será feita através de listas de exercícios que acompanharão o estudo dirigido entregue após cada 
atividade síncrona. A média do semestre será calculada através da média aritmética simples das notas das listas de 
exercícios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

Amorim, D. S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Diniz-Filho, J. A. F. 2000. Métodos Filogenéticos Comparativos. Holos, Ribeirão Preto.

Paradis, E. 2011. Analysis of phylogenetics and evolution with R. Springer Science & Business Media, New York.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos)

Garamszegi, L. Z. 2014. Modern phylogenetic comparative methods and their application in evolutionary biology: 
concepts and practice. Springer.

Gotelli, N. J. & Aaron M. E. 2016. Princípios de estatística em ecologia. Artmed, Porto Alegre.

Ridley, M. 2006. Evolução. 3ª ed. Artmed, Porto Alegre.

Scherson, R. A., & Faith, D. P. 2018. Phylogenetic Diversity: applications and challenges in biodiversity science. 
Springer, Cham.

Valentin, J. L. 2000. Ecologia numérica: uma introdução à análise multivariada de dados ecológicos. Interciência, Rio 
de Janeiro.

Professores da Disciplina:

Prof. Dr. Marcos Bergmann Carlucci (Coordenador)    vide assinatura digital no SEI
Prof. Dr. Márcio Roberto Pie                                         vide assinatura/ciência digital no SEI

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
Prof. Gedir de Oliveira Santos (Chefe DBOT)               vide assinatura/ciência digital no SEI
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