
  
 
 
Professores: Luciane Marinoni, Paulo Labiak, Renato Goldenberg, Thelma Veiga, Sionara Eliasario. 

Horário: Matutino: das 9:30 às 12:30; Noturno: das 18:30 às 21:30. Nos dias em que a aula for assíncrona e 
síncrona: 1:30/cada (Uma hora e meia de síncrona e uma hora e meia da assíncrona).  

Professor responsável: Luciane Marinoni 

Número de alunos por turma: 20 

 
Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina: Coleções Biológicas e Taxonomia Código: BIO 023 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH Total: 45 

CH semanal: 9 
Padrão (PD): 
45 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Organização e importância de uma coleção biológica. Principais técnicas e métodos para coleta, 
preparação e conservação de material biológico. Biodiversidade; taxonomia (conceitos em nomenclatura 
biológica, níveis taxonômicos, descrição e nominação de espécie, tipos taxonômicos e material testemunha, 
chaves dicotômicas e pictóricas de identificação); código internacional de nomenclatura zoológica; código 
internacional de nomenclatura botânica; legislação referente à coleta, coleções biológicas e acesso ao 
patrimônio genético; coleções zoológicas; coleções botânicas.   

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

 Data Conteúdo Modelo/Professor 

1 10/08 Introdução à disciplina. Tipos de coleções (ex situ e in situ). 
Museus e coleções brasileiros. Síncrona e assíncrona/Luciane 

2 12/08 

TAXONOMIA (Conceitos em nomenclatura biológica, níveis 
taxonômicos, descrição e nominação de espécie, tipos 
taxonômicos e material testemunha, chaves dicotômicas e 
pictóricas de identificação) 

Síncrona e assíncrona/Luciane 

3 14/08 
Políticas públicas para a biodiversidade e inserção do Brasil na 
política mundial. Legislação - coleta e transporte e acesso ao 
patrimônio genético 

Síncrona e assíncrona/Luciane 

4 17/08 

Coleções zoológicas (Técnicas de coleta para material biológico; 
curadoria; Coleções entomológicas; coleções de invertebrados; 
coleções de vertebrados; DNA barcode; imagens digitais e 
radiografia para estudos em taxonomia; bancos de sons; bancos 
de DNA e tecidos. 

Síncrona e assíncrona/ 

Luciane 

5 
19/08 

Código Internacional de Nomenclatura Zoológica Assíncrona/Luciane 



  
 
 

6 21/08 Taxonline - Rede Paranaense de Coleções Biológicas - Bancos de 
dados e utilização de informações obtidas a partir de coleções 
biológicas. 

Assíncrona/Luciane 

7 24/08 Métodos de coleta de plantas vasculares  
 

Síncrona e assíncrona/ 
Paulo/Renato 

8 26/08 Práticas em Curadoria de Coleções Botânicas  
 

Síncrona/ 
Renato/Paulo  

9 28/08 Código Internacional de Nomenclatura Botânica    
 

Síncrona e assíncrona/ 
Paulo 

10 31/08 
Banco de dados nacionais e internacionais (ferramentas, 
utilidades, etc.).  
 

Síncrona e assíncrona/ 
Paulo 

11 02/09 
Métodos em taxonomia (descrição e diagnose de espécie, tipos 
taxonômicos, uso de chaves dicotômicas para identificação).  

 

Síncrona/ 
RENATO  

 
07/09 
(Segunda-
feira) 

FERIADO  

12 09/09 Visita ao Jardim Botânico de Curitiba.  (Síncrona) *Depende da 
abertura do Jardim. LIVE RENATO 

13 11/09 

Coleções de Fungos e Liquens: Herbário e fungarium;  coleta: 
materiais, técnicas, registros de dados em campo, técnica para 
obtenção de esporada, coleções de fungos nos herbários brasileiros  
Coleções Microbiológicas (culturas de bactérias e microfungos):  
risco biológico, tipos de coleções: de trabalho  institucionais e de 
serviço; métodos de preservação, controle de qualidade e viabilidade 
das culturas, coleções nacionais. 
 

SIONARA 

14 14/09 Métodos em taxonomia de algas micro e macroscópicas. Coleções 
de algas no Brasil.  

Assíncrona e síncrona/ 
THELMA 

15 16/09 CONCLUSÃO – discussão da disciplina e momento para 
esclarecimento de dúvidas. 

Todos/Síncrona 

 21/09 FINAL LUCIANE 

 
 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Conhecer os vários tipos de coleções biológicas, suas funções, manutenção e os conceitos básicos de taxonomia 
animal e vegetal. 

 
OBJETIVOs ESPECÍFICOs 

 
Saber as formas de organização de uma coleção biológica assim como as principais técnicas e métodos 
para coleta, preparação e conservação de material biológico. Saber os principais conceitos em 
nomenclatura botânica e zoológica, níveis taxonômicos, descrição e nominação de espécie, tipos 
taxonômicos e material testemunha, chaves dicotômicas e pictóricas de identificação). Ter conhecimento 
amplo do código internacional de nomenclatura zoológica; código internacional de nomenclatura botânica; 
legislação referente à coleta, coleções biológicas e acesso ao patrimônio genético; coleções zoológicas; 
coleções botânicas.   
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Exemplo: Dentre as 45 horas aula da disciplina serão ministradas sincronicamente através da plataforma 
Teams de acordo com o cronograma/programa acima. As demais serão por atividades não síncronas 
através da disponibilização na plataforma e/ou do envio para o e-mail dos alunos de conteúdo teórico 
elaborado pelos docentes em arquivos pdf, bem como da leitura de capítulos de livros, artigos científicos, 
entre outros.  



  
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Deve ser apresentado aos alunos no primeiro dia de aula, contendo, pelo menos: 
 
* calendário das provas, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas; 
* tipo de avaliação que será realizada; 
* sistema de aprovação (médias das provas, trabalhos, etc.) 
 
A avaliação será feita por trabalhos escritos contendo questões e problemas relativos aos conteúdos 
ministrados em aulas sincrônicas e/ou  bibliografia recomendada: capítulos de livros ou artigos. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• Gross, T.; Sam Johnston Charles Victor Barber. 2005.  A Convenção sobre Diversidade Biológica: Entendendo 
e Influenciando o Processo.  
https://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/entendendo%20e%20influenciando%20a%20CD
B.pdf 

 
• Resolução CEMA Nº 101 DE 25/09/2017 - Estabelece normas e diretrizes para reconhecimento e 

regulamentação das coleções biológicas científicas no estado do Paraná e dá outras providências. 
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpressao&codAto=182322https://ww
w.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpressao&codAto=182322 

É a leitura mínima obrigatória, parte do processo da aprendizagem fundamental.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• ABREU, M. M. V.; TUTUNJI, V. L.. Implantação e manutenção da coleção de culturas de 
microrganismos do  UNICEUB.  Universitas: Ciências da Saúde, v. 2, n. 2, p.  237-252, 2004. 
Disponível em:  https://www.uhumanas.uniceub.br/cienciasaude/article/view/535. 

• FIALHO, M. M.; NISHIKAWA, M. M.; LEITE, P. C.  Avaliação de um Sistema de Banco de Dados 
para Coleção de Fungos de Referência. Rev. Inst. Adolfo Lutz, v.70, n.3,  p. 373-382, 2011. 
Disponível em: http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-
98552011000300018&lng=es&nrm=iso&tlng=pt. 

• Marinoni, L. & Ariane Luna Peixoto. 2010.  As Coleções Biológicas como fonte dinâmica e 
permanente De Conhecimento Sobre A Biodiversidade, Cienc. Cult. vol.62 no.3 São Paulo. 

• VELÁSQUEZ, L. F.; SALDARRIAGA, Y.; PINEDA, F. Técnicas para la recolección y estudio 
macroscópico de hongos macromicetos. Actualidades Biológicas, v. 16, n.60, p. 47-52, 1987 . 
Disponível em: https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/330080. 

• WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS.  Guidelines for the establishment and 
operation of collections of culture of microorganisms. 3rd Edition, WFCC Bruxelas 2010. 19 p. 
Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/Guidelines_wfcc.pdf 
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia nacional de coleta e preservação 
de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. São Paulo: CETESB; 
Brasília: ANA, 2011. 
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf 

• INSTITUTO de BOTANICA (São Paulo). Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. 
1984. 61 p., il. (Manual, n94).  

 
 

 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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