
 

SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA (SBIB7) 

       
 

 

13/02/2020 
Apresentação da disciplina: objetivos, justificativa e ementa; Quizz de conhecimentos 

anteriores. 

14/02/2020 Revisão dos conteúdos de taxonomia e sistemática. 

20/02/2020 Importância da classificação para a compreensão das relações entre os seres vivos. 

21/02/2020 Sistemática clássica. 

27/02/2020 
Principais escolas de taxonomia/sistemática segundo Ernst Mayr: 1) Fenética; 2) Gradista; 3) 

Evolutiva; 4) Filogenética. 

28/02/2020 Willi Henning e a Sistemática Filogenética. 

05/03/2020 
Conceitos gerais de sistemática filogenética: apomorfias, plesiomorfias, autapomorfias, 

sinapomorfias e simplesiomorfias. 

06/03/2020 Construção de matriz de dados. 

12/03/2020 Construção de cladogramas e filogramas. 

13/03/2020 Construção de cladogramas e filogramas (cont.). 

19/03/2020 Estudo de caso: haplogrupos humanos e conceitos de raça e etnia (parte 1). 

20/03/2020 DNA barcoding e técnicas recentes de taxonomia. 

26/03/2020 Proteômica e sistemática filogenética. 

27/03/2020 Exercícios com matriz de dados e cladogramas. 

02/04/2020 Sistemática filogenética e dados moleculares. 

03/04/2020 Programas de computador para analisar relações de parentesco: o caso do WinClada. 

09/04/2020 Sistemática filogenética e sua importância na escola: Ensino Fundamental II 

16/04/2020 Sistemática filogenética e sua importância na escola: Ensino Médio. 

17/04/2020 Estudo de caso: haplogrupos humanos e conceitos de raça e etnia (parte 2). 

23/04/2020 * Construção de cladogramas: grupo dos Primatas. 

24/04/2020 * Atividade online 1. 

30/04/2020 * Entrega da resenha 1. 

07/05/2020 V Semana da Biologia. 

08/05/2020 
Biogeografia e suas interfaces com outras áreas do conhecimento, especialmente 

sistemática. 

14/05/2020 Histórico da Biogeografia. 

15/05/2020 Métodos de estudos em Biogeografia. 

21/05/2020 Centros de origem e dispersão; Vicariância. 

22/05/2020 
Vavilov e os centros de diversidade de produtos agronômicos; Importância do Brasil no 

cenário mundial. 

28/05/2020 Micro/macroevolução. 

29/05/2020 Biogeografia no Ensino Fundamental II. 

04/06/2020 Biogeografia no Ensino Médio. 

05/06/2020 Genética de paisagem. 

18/06/2020 Filogeografia. 

19/06/2020 Arborização urbana e sua relação com a biogeografia urbana. 

25/06/2020 * Entrega da resenha 2. 

26/06/2020 * Apresentação das maquetes dos biomas; * Atividade on-line 2. 

02/07/2020 Mesa redonda (convidado a confirmar). 

03/07/2020 * Autoavaliação e café comunitário. 

 


