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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Biologia e Ecologia de Insetos  Código: BZ051

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 (  X  ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: n/a  Co-requisito: n/a  Modalidade: (     ) Presencial      (  X  ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total: 45h

 CH Semanal: 8h 

 

Padrão (PD):
26h

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR):

19h
Prática Específica
(PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Introdução ao estudo da biologia e ecologia dos insetos, ecologia de populações e comunidades. Tabelas de vida, ciclo vital, índices de diversidade,
sazonalidade, voltinismo. Conceitos gerais sobre os insetos e suas adaptações a diferentes ecossistemas aquáticos e terrestres. Adaptações fisiológicas e
comportamentais. Importância econômica, sanitária, ecológica e a utilização em programas de biomonitoramento. Amostragem em insetos.

                                                                                                              PROGRAMA

Módulo 1. Conceitos em biologia e ecologia de insetos em diferentes ecossistemas
1. Introdução à ecologia de insetos: teorias, métodos e escalas
2. Fundamentos de entomologia em ecossistemas aquáticos
3. Biologia de Lepidoptera e a utilização como indicadores de qualidade ambiental
4. Insetos de solo

Módulo 2. Interações bióticas e comportamento
5. Comportamento de insetos
6. Herbivoria em insetos com ênfase em Coleoptera
7. Polinização por insetos com ênfase em Diptera
8. Insetos no Controle Biológico

Módulo 3. Ecologia entomológica e a humanidade.
9. Insetos de relevância em saúde pública
10. Moscas no ambiente humano
11. Valor econômico dos insetos
12. FAO - Entomofagia Gourmet
13. Cadê os insetos? A crise impensável

OBJETIVO GERAL

O objetivo da disciplina é capacitar o estudante na compreensão dos principais conceitos e temas da biologia e ecologia de Hexapoda, como estrutura de
comunidades, análises ecológicas, adaptações a diferentes ecossistemas, grupos funcionais, interações bióticas, respostas comportamentais e importância a
humanidade do grupo mais rico de metazoários.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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Ao término do curso o estudante deverá ser capaz de: (1) Compreender fundamentos básicos de ecologia de comunidades e sua aplicação na pesquisa
entomológica; (2) Relacionar principais tipos de ciclos biológicos dos insetos e suas adaptações ao ecossistemas aquáticos e terrestres; (3) Reconhecer a
importância dos insetos como bioindicadores e aprender principais métodos; (4) Identificar e classificar interações bióticas, sua relevância e respectivas
respostas comportamentais; (5) Valorar aspectos intrínsecos e extrínsecos das populações de insetos.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada no modelo teórico, com 3 créditos, metade de aulas teóricas e metade prática com atividades remotas, que corresponde a 8
horas/semana, totalizando 45 horas no semestre. Serão utilizados os seguintes recursos em ambiente virtual UFPR Virtual para o gerenciamento,
Conferência Web/RNP para as aulas síncronas, OneDrive/Teams para aplicação, discussão de atividades remotas e softwares específicos, ZOOM para o
caso de problemas em outras plataformas. No caso de problemas operacionais outras plataformas poderão ser utilizadas com comunicado prévio. A
disciplina tem duas turmas, sendo uma em cada período, ou seja, matutino e noturno. As turmas serão limitadas a 20 alunos, sendo ministradas as
segundas e quartas-feiras. Matutino: 9h30–11h30min; Noturno: 18h30–20h30min.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Cada aula corresponderá a uma avaliação com nota de 0 a 100, a média aritmética simples das avaliações realizadas pelos professores formará a nota da
disciplina. As atividades deverão ser entregues sete dias após sua apresentação. A menor nota obtida em qualquer uma das atividades será descartada para

fins de cálculo da média.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
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curadoria e taxonomias para as principais ordens. Embrapa Cerrados-Livro científico (ALICE).
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122542/1/amabilio-01.pdf.

Hamada N, Nessimian JL, Querino RB. 2014 Insetos aquáticos na Amazônia brasileira: taxonomia, biologia e ecologia. Embrapa Meio-Norte-Livros
científicos (ALICE). http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114288/1/Livro-Insetos-Aquaticos.pdf
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Chapman, R. F., & Chapman, R. F. (1998). The insects: structure and function. Cambridge University Press.

Marcondes, C. B. (2011). Entomologia médica e veterinária (2ed). Atheneu.

Gullan, P. J. & Cranston, P. S. (2008). Os insetos, um resumo de entomologia. 1º Edição, (Editora Roca Ltda, 440p.
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