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Programa, contendo os itens de cada 
unidade didática: 

Procedimentos didáticos: 
 

•   

1. Fundamentos de Zoologia: evolução, 
especiação e biogeografia.   Nomenclatura 
Animal: conceito de espécie, fundamentos 
para classificação animal e regras de 
nomenclatura animal. 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; exercícios 
como elaboração de chaves de identificação. 

2. Filo Platyhelminthes e Nematoda: principais 
representantes parasitos e de vida livre; ciclo 
vital dos parasitos de importância agronômica 
e florestal. 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com lâminas permanentes de parasitos e 
elaboração de um relatório.   
 

3. Filo Mollusca: caracterização dos principais 
grupos de Gastropoda, Bivalvia e 
Cephalopoda; adaptações morfológicas ao 
meio terrestre e aquático; noções de 
helicicultura e importância comercial destes 
animais.  

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com conchas de moluscos e animais 
fixados com elaboração de um relatório. 

4. Filo Annelida: caracterização dos principais 
grupos e respectivas adaptações 
morfológicas; minhocultura; importância do 
grupo na fertilidade do solo.  

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais fixados, dissecção de animais 
frescos com elaboração de um relatório.   
 

5. Arthropoda Arachnida: caracterização 
morfológica e adaptações das aranhas, 
escorpiões, opiliões e ácaros; espécies 
peçonhentas e meios de evitar acidentes com 
as mesmas. 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais fixados e elaboração de um 
relatório.   
 

6. Arthropoda Crustacea, Chilopoda e 
Diplopoda: caracterização morfológica e 
adaptações dos caranguejos, camarões, 
centopéias e piolhos-de-cobra; oções de 
carcinocultura. 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais fixados e elaboração de um 
relatório.   
 

7.  Pisces: caracterização morfológica e 
adaptação ao meio aquático; importância da 
pesca no país; reconhecimento das principais 
classes de peixes.  
 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais fixados e elaboração de um 
relatório.   
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8. Amphibia: caracterização morfológica e 
adaptação à vida anfíbia; formas de transição 
entre o ambiente aquático e o terrestre; 
caracterização dos principais grupos de 
anfíbios.  
 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais fixados e elaboração de um 
relatório.   
 

9. Reptilia: caracterização morfológica e 
adaptação dos répteis ao ambiente terrestre; 
reconhecimento das principais classes; ovo 
aminiótico; cobras peçonhentas e meios de 
evitar acidentes. 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais fixados e taxidermizados com 
elaboração de um relatório.   
 

10. Aves: caracterização morfológica e 
adaptação das aves ao vôo; reconhecimento 
das principais classes; meios de conservar as 
populações de aves nativas.  

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais taxidermizados e ovos de 
aves com elaboração de um relatório.   
   
 

11. Mammalia: caracterização das principais 
ordens; adaptação morfológica conforme o 
hábito; meios de conservar mamíferos 
silvestres; métodos de levantamento de 
populações animais em ecossistemas 
terrestres; vertebrados pragas de 
reflorestamentos e meios de controle destas 
populações. 

Aulas teóricas com equipamento multimídia; 
aulas práticas com animais taxidermizados e 
contramoldes de pegadas de vertebrados com  
elaboração de um relatório.   
 

 
Objetivo (competência do aluno):  
Após cursar a disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

1. Citar os fundamentos de Zoologia e regras de Nomenclatura Zoológica. 
2. Reconhecer as características morfológicas e adaptativas dos principais grupos animais de 

ecossistemas terrestres. 
3. Identificar os invertebrados que atuam na decomposição da matéria orgânica presente nos solos 

das várias formações. 
4. Identificar os invertebrados parasitos do Homem e os seus respectivos hospedeiros 

intermediários. 
5. Identificar os vertebrados e invertebrados peçonhentos habitantes de ecossistemas terrestres. 
6. Identificar os principais vertebrados e invertebrados que constituem pragas em matas de 

reflorestamento. 
7. Reconhecer a necessidade de conservar os ecossistemas para fins de preservação das espécies 

animais. 
8. Orientar os trabalhos de criação de animais para fins de recuperação de populações animais 

nativas.  
9. Saber da legislação vigente brasileira e internacional sobre a conservação da natureza. 

 

 
 

Avaliação:  
1. Duas provas discursivas ou objetivas sobre a teoria. 
2. Duas provas práticas. 
3. Doze relatórios relativos às aulas práticas selecionados por sorteio.  
4. Seminários sobre temas variados em Zoologia elaborados e apresentados por equipes de alunos.  
  

 
 

Observações: 
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