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EMENTA 

Natureza da Ciência e Temas Centrais no estudo da Vida. Conceito de Vida. Origem e química da Vida.
Organização geral da célula e Evolução da célula e do metabolismo. Princípios do Metabolismo e Reprodução celular
Biologia Evolutiva. Princípios gerais de classificação dos organismos e Sistemática Filogenética 
Princípios de Ecologia e Biogeografia. Princípios de Biologia da Conservação.

OBJETIVOS

Abordar temas básicos da Biologia em um contexto evolutivo, de modo a propiciar à evolução o papel de eixo orientador do conhecimento biológico.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada inclui exposições dialogadas, discussões em pequenos grupos a partir de situações-
problema, seminários,  estudos dirigidos e práticas de laboratório.  Os estudos dirigidos e as discussões em
pequenos grupos cumprem papel fundamental no curso, na medida em que os estudantes assumem de parte do
controle do processo de aprendizagem. Assim, estas duas atividades têm o papel de propiciar aos estudantes
um momento de trabalho próprio, centrado neles mesmos, em interação com seus colegas.

A  avaliação  se  processa  através  de  provas discursivas,  relatórios  individuais  das  atividades de  laboratório,
estudos dirigidos em pequenos grupos e desempenho do aluno nos seminários.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



1. Natureza da ciência.  A  produção do conhecimento  c ient í f ico;  Indução e Dedução;  A  lógica 
h ipotét ico-dedut iva;  A objet iv idade  no conhecimento  c ient í f ico;  Pr incíp ios  de Bioét ica.

2. Temas Centrais no Estudo da Vida.  Propr iedades  Emergentes;  A  célu la como unidade de 
est rutura  e função;  A cont inuidade  da v ida  baseada na manutenção  da in formação  
(DNA/RNA);  Corre lação entre est rutura  e  função no mundo v ivo;  Organismos  como s is temas 
aber tos;  Mecanismos regulatór ios  garantem o equi l íbr io  d inâmico  nos s is temas v ivos;  
Divers idade e Unidade como duas faces da  Vida na  Terra;  Evolução como tema uni f icador  da
Bio logia.  Atividade Prát ica  :  Pr incíp ios  de microscopia.

3. Conceito  de Vida .  Problemas  associados  à def in ição de  Vida;  Possíveis  so luções:  Vida  
como autopoiese;  Vida como propr iedade  emergente;  V ida  como um fenômeno que sof re 
seleção natura l ;  V ida como fenômeno semiót ico.

4. Origem e química da Vida.  Or igem do s is tema solar ;  As  idé ias de  Geração espontânea;  
Biogênese;  A Terra  Pr imi t iva;  A Hipótese da Evolução Química Pré-Biót ica;  Macromoléculas  
b io lógicas  (proteínas,  carboidratos,  l ip ídeos,  ác idos nuclé icos) :  caracter ís t icas  químicas  e 
pr inc ipais  funções no s is tema v ivo;  A  Hipótese do “Mundo dos RNAs” ;  Discussões atuais  
sobre or igem da v ida.

5. Organização Geral  da Célula  e Evolução da célula e do metabolismo.Célu las  procar iót icas  e  
eucar iót icas:  d i ferenças  est rutura is  e  func ionais ;  O surg imento  da  pr imei ra célu la;  A Teor ia 
da Endossimbiose;  O metabol ismo:  pr incíp ios  gera is ;  A  evolução do metabol ismo  e as 
modi f icações da  Terra Pr imi t iva.   Atividade Prát ica  :  D ivers idade  celu lar .

6.  Pr incípios do Metabol ismo e Reprodução Celular .  As organelas  e  o seu papel  no  
metabol ismo celu lar ;  Obtenção de energia no s is tema v ivo:  Fermentação,  Respi ração Celu lar
e Fotossíntese.  Div isão celu lar :  Mi tose  e Meiose:  pr incíp ios  gera is .  At ividade Prát ica  :  
Organização do Mater ia l  Genét ico  ao longo do c ic lo ce lu lar ;  Fotossíntese.

7. Biologia  Evolut iva .  Pr imei ras  idé ias a  respei to  do mundo v ivo;  O Lamarck ismo;  O 
Darwin ismo nos seus  pr imórdios;  Seleção Natura l  e  as expl icações de Macro  e 
Microevolução;  A  Síntese Moderna (Neodarwin ismo);  Discussões atuais  sobre  evolução 
b io lógica:  o papel  das rest r ições.

8. Princípios gerais de classificação dos organismos e Sistemática Filogenética. Breve histórico dos sistemas 
de classificação; Princípio hierárquico de classificação; Noções básicas de Taxonomia; Noções básicas de 
Sistemática Filogenética; O problema da definição de espécie; As principais divisões da Vida: Os três domínios da 
Vida.

9. Princípios de Ecologia  e Biogeograf ia .  D iv isões  Gerais  no  estudo da ecologia:  ecologia  de
populações,  ecologia  de  comunidades,  ecologia  de  ecossis temas.  F luxo  de Matér ia  e Energia
nos Ecossis temas;  Padrões  Geográf icos  de Produt iv idade Pr imár ia;  Divers idade da Vida na 
Terra:  níve is  de estudo e  d is t r ibu ição dos organismos nos d i ferentes  ambientes;  Padrões de 
Macroescala  e Microescala  da b iodivers idade;  Componentes  locais  e regionais  da 
b iodivers idade;  d ivers idade  como re lações  de  n icho;  Compet ição,  predação e 
b iodivers idade.Biogeograf ia  de I lhas.

10.  Diversidade da Vida no Ambiente  Marinho .  Fatores  ambienta is  e a sua in f luência  
no mundo v ivo;  O fenômeno da Ressurgência;  B iozonas;  Dis t r ibu ição dos  organismos 
mar inhos  nos oceanos;  Class i f icação  dos Organismos Mar inhos:  os pr inc ipais  grupos.

11. Princípios de Biologia da Conservação. Conceituação geral; Taxas de extinção e modelos 
populacionais; Principais causas de ameaça e extinção de espécies; Por que conservar?; Valoração dos serviços 
ecossitêmicos; Etnoconservação; Prioridades para a Conservação; Conservação dos ambientes marinhos no Brasil
e no Mundo.
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