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Ementa 

Multicelularidade e a origem da vida pluricelular; origem das cavidades corpóreas, do 
intestino, da bilateralidade e conseqüências para a vida dos metazoários; morfologia 
funcional, classificação e filogenia de Protozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, 
Platyhelminthes, Nematoda, Nematomorpha e Rotifera. Ciclo de vida dos principais 
parasitas humanos. 

 

Objetivos 

 
Geral  
Conhecer a morfologia, classificação, biologia, evolução e padrões orgânicos (bauplan) 
dos principais táxons de invertebrados, sobretudo dos filos marinhos. 
 
Específicos 
Propiciar que o aluno adquira conhecimentos sobre os principais sistemas de 
classificação em Botânica.  
Fornecer subsídios aos alunos para a interpretação da diversidade morfológica das 
plantas vasculares e suas implicações filogenéticas. 
Capacitar os alunos a reconhecer, usando caracteres morfológicos, famílias botânicas 
importantes da flora brasileira e a realizar coletas e herborização. 
Treinar os alunos a utilizar chaves de identificação e descrições morfológicas, para 
identificação de táxons. 
 

 

Conteúdo programático 

 
UNIDADE I – O organismo unicelular; morfologia funcional de organelas e estruturas; 
generalidades sobre locomoção, digestão, excreção, trocas gasosas, reprodução; 
classificação dos protozoários; Sarcodinos: generalidades dos principais grupos, ciclo 
de vida de amebas intestinais; Flagelados: generalidades dos principais grupos, ciclo de 
vida de Leishmania e Trypanosoma; Ciliados: generalidades dos principais grupos; 
ciclos de vida; Apicomplexos: generalidades, ciclos de vida de Isospora, Toxoplasma, 
Plasmodium. 
 
UNIDADE II – Metazoários: Origem da vida pluricelular; embriologia comparada como 
base da classificação dos metazoários: Diblásticos e Triblásticos; Radiata e Bilateria. 
Porifera: morfologia funcional das células, tecidos e estruturas; estrutura corpórea, 
adaptabilidade e diversificação; aspectos biológicos, reprodução e ciclo de vida. 
Placozoa: generalidades e origem. 
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UNIDADE III – Cnidaria: morfologia funcional das células, tecidos e estruturas; estrutura 
corpórea de pólipos e medusas; classificação; aspectos biológicos, reprodução e ciclo 
de vida das classes; importância ecológica e recifes de corrais. Ctenophora: Morfologia 
funcional e classificação. 
 
UNIDADE IV – Bilateria: Simetria e movimento; compartimentação, intestino, cavidade 
corpórea e sues padrões de preenchimento. 
 
UNIDADE V – Platyhelminthes: Plano básico dos turbelários, morfologia funcional dos 
sistemas de órgãos; classificação; Trematódeos, derivações do plano básico da classe 
e adaptações à vida parasitária, ciclo de vida de Fasciolas e Schistosoma; Cestódeos: 
derivações do plano básico e adaptações à vida parasitária, ciclo de vida de Tênias. 
 
UNIDADE VI – Aschelminthes: Nematoda, Gastrotricha e Rotifera; Ciclo de vida dos 
parasitas humanos. 
 

 

Recursos disponíveis 

 
Todas as aulas: Sistema online original com todo material do curso (PDFs e arquivos 
PowerPoint de todas as aulas) e com recursos interativos para elaboração, edição e 
críticas de questões teóricas propostas pelos alunos, além de simulados das provas 
teóricas e da prova prática. 
Aulas teóricas: Quadro, pincel, datashow e computador. 
Aulas práticas: (1) Exemplares fixados em meio líquido e em lâminas para 
microscopia, estudados sob lupa ou microscópio; equipamento de apoio inclui vidraria 
de laboratório, pinças, estiletes, tesoura, etc; o material é estudado com auxílio de 
roterios explicativos. A atividade com exemplares é intercalada com (2) Seminários-
relâmpago com artigos científicos selecionados, que devem ser lidos e apresentados 
durante a aula. As apresentações são filmadas e disponibilizadas no site do curso. 
 

 

Critérios de avaliação e aprendizagem 

 
Duas provas teóricas (PT1 e PT2) impressas e uma prova prática online (PP). 
Conteúdo das provas: PT1 = Unidades I, II e III; PT2 = Unidades IV, V e VI; PP: toda a 
matéria, incluindo imagens vistas em aula, imagens disponíveis nos simulados, e fotos 
do material visto em aula prática. A nota final é calculada como a seguir: 
Nota final = (PT1 × 1,50 + PT2 × 1,25 + PP × 2,75) / 5,50 
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