
 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA (DBIB2) 

       
 

 

12/02/2020 
Apresentação da disciplina, objetivos, sistema avaliativo, dinâmicas de aulas e ementa. 

Estudos em biodiversidade e atuação do biólogo. 

13/02/2020 
Quizz sobre conhecimentos prévios acerca de biodiversidade; Brainstorming sobre a 

importância dos estudos acerca de biodiversidade. 

19/02/2020 
Níveis de organização da natureza. 

Equilíbrio ecodinâmico. 

20/02/2020 O dilema dos vírus (parte 1). 

26/02/2020 O dilema dos vírus e dos príons (parte 2). 

27/02/2020 Leitura e discussão sobre os vírus e príons; debate em sala de aula. 

04/03/2020 Conceituação do termo biodiversidade/diversidade biológica e suas implicações. 

05/03/2020 Diversas conceituações de espécie. 

11/03/2020 

Histórico da classificação biológica e dos diferentes sistemas de organização dos seres vivos. 

Aristóteles e outros nomes de peso da classificação e taxonomia no Ocidente e alguns 

sistemas do Oriente. 

12/03/2020 Importância das propostas de Whittaker, Woese e Baldauf. 

18/03/2020 

Noções de taxonomia e sistemática. 

Táxon e nível taxonômico. 

Regras de nomenclatura. 

19/03/2020 
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Fungos e Plantas). 

25/03/2020 Apresentação de seminários dialogados - parte 1. 

26/03/2020 Comentários sobre os seminários dialogados. 

01/04/2020 Fotografia de natureza - dicas, técnicas, aplicações etc. 

02/04/2020 Continuação da aula anterior. 

08/04/2020 Apresentação de seminários dialogados - parte 2. 

09/04/2020 Comentários sobre os seminários dialogados. 

15/04/2020 
Análise de material didático - abordagem de temas relacionados à classificação dos seres 

vivos em livros de ensino fundamental II e ensino médio. 

16/04/2020 Comentários sobre a atividade da aula anterior. 

22/04/2020 Apresentação de seminários dialogados - parte 3; Atividade avaliativa on-line 1. 

23/04/2020 Comentários sobre os seminários dialogados. 

29/04/2020 Introdução aos princípios de Sistemática Filogenética (SF). 

30/04/2020 Noções de cladogramas e filogramas. 

06/05/2020 V Semana da Biologia. 

07/05/2020 V Semana da Biologia. 

13/05/2020 Diferentes estratégias de registro, coleta e conservação/preservação da biodiversidade. 

14/05/2020 Levantamento de microbiota, funga, flora e fauna. 

20/05/2020 Índices de diversidade biológica - parte 1. 

21/05/2020 Continuação da aula anterior. 

27/05/2020 Chaves de identificação - parte 1. 

28/05/2020 Atividade prática (chaves dicotômicas). 

03/06/2020 Chaves de identificação - parte 2. 

04/06/2020 Comentários sobre as chaves de identificação. 

10/06/2020 Exposição fotográfica 'Biodiversidade'. 

17/06/2020 Continuação da aula anterior. 

18/06/2020 Autoavaliação, café comunitário. 

24/06/2020 Comentários gerais sobre a disciplina e fechamento das notas; Atividade avaliativa on-line 2. 

 


