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Carga horária 

total: 
Distribuição da carga horária: Crédito: Anual/semestral: 

Teórica Exercício Laboratório 4 semestral 60 60 0 0 
 
Ementa 
 
Histórico e evidências da evolução. Pensamento filogenético e inferência filogenética. 
Sistemática e classificação. Conceitos de espécie e variação intraespecífica. 
Especiação. Biogeografia evolutiva. História da vida. Genômica evolutiva. Biologia 
evolutiva do desenvolvimento. Taxas de evolução. Coevolução. Extinção e irradiação. 
 
 
Objetivos 
 
Geral 
Unificar diversas áreas do conhecimento biológico sob o eixo comum da evolução.  
 
Específicos 
- Compreender a diversidade biológica como resultado de um processo histórico.  
- Entender como o conhecimento de processos evolutivos pode ser utilizado para 
interpretar os fenômenos biológicos e suas diversas aplicações.  
- Compreender o método científico e sua aplicação na biologia evolutiva.  
- Desenvolver capacidade de análise e síntese de textos científicos. 
- Desenvolver o raciocínio evolutivo e o pensamento crítico 
 
Conteúdo programático 
 
Unidade I: Evolução e Diversidade 
- Pensamento filogenético: princípio da divergência; pensamentos tipológico, 
populacional e filogenético; homologias e homoplasias; caracteres e estados; grupos 
monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. 
- Inferência filogenética: matrizes de dados morfológicos e moleculares; técnicas de 
busca e agrupamento; critérios de otimização; árvores sem raiz e enraizamento. 
- Classificação e evolução: princípios fenéticos e filogenéticos; sistemática evolutiva; 
taxonomia numérica; sistemática filogenética; árvore da vida. 
- Conceitos de espécie e variação intraespecífica: conceitos biológico, ecológico e 
fenético; barreiras de isolamento; variação geográfica; conceitos evolutivo, cladístico e 
filogenéticos. 
- Especiação: isolamento reprodutivo pré-zigótico e pós-zigótico; regra de Haldane; 
especiação por hibridação; especiação alopátrica, parapátrica e simpátrica. 
- Biogeografia evolutiva: distribuições geográficas; fatores ecológicos e históricos; 
dispersão; mudanças climáticas; irradiações adaptativas; vicariância e tectônica de 
placas. 
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Unidade II: Macroevolução 
- A História da Vida: tempo profundo; registro fóssil; eras geológicas; técnicas de 
datação; origem da vida; primeiros fósseis; transições evolutivas; evolução humana. 
- Genômica evolutiva: sequências genômicas; origem e evolução de genes e 
genomas; genoma humano; tamanho do genoma. 
- Biologia evolutiva do desenvolvimento: recapitulação; homologia profunda; genes 
Hox; regulação da expressão gênica; inovações evolutivas. 
- Taxas de Evolução: medidas de evolução fenotípica; Equilíbrio Pontuado e registro 
fóssil; gradualismo filético; taxas taxonômicas. 
- Coevolução: coadaptações; coevolução mutualística e antagônica; evolução da 
virulência; corrida armamentista; Rainha Vermelha. 
- Extinção e Irradiação: causas da extinção; taxas de extinção; seleção de espécies; 
extinções em massa; irradiação adaptativa.  
 
Recursos disponíveis 
 
Aulas teóricas: quadro, pincel, datashow e computador. 
 
 
Critérios de avaliação e aprendizagem 
 
Prova teórica (P1): Unidade I – 10 pontos 
Prova teórica (P2): Unidade II – 10 pontos 
Seminários (SE): 10 pontos 
 
Média Final = (P1 + P2 + SE) / 3 
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