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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Biologia Animal 

UNIDADE OFERTANTE: Instituo de Biologia 

 

NATUREZA DO COMPONENTE 

__X___.Obrigatória  _____ Optativa 

CÓDIGO: INBIO49502 PERÍODO: 1 TURMA: U1 

CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE 

SÍNCRONA ASSÍNCRONA PRESENCIAL TOTAL DO COMPONENTE 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

30 5 0 0 10 30 15 45 

PROFESSOR(A): Solange Cristina Augusto e Celine de Melo ANO/SEMESTRE: 2021-1 

Observação: 

A oferta do componente curricular se dará na forma híbrida, de acordo com a Resolução CONGRAD 32/2021  

 

 

2. EMENTA  

Biotecnologia animal. Conceitos básicos de nomenclatura zoológica. Espécie e especiação. 

Morfofisiologia, reprodução e ciclo de vida de Invertebrados e Vertebrados de interesse em 

Biotecnologia. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

Esta disciplina é importante para dar subsídio aos discentes no desenvolvimento de pesquisas futuras 

que envolvam animais. É importante para que conheçam grupos com potencial de uso em 

Biotecnologia, bem como para que eles conheçam e reconheçam grupos animais, suas características 

morfofuncionais e comportamentais. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1- Geral 

Proporcionar ao discente a oportunidade de conhecer os principais grupos zoológicos de interesse 

biotecnológico, em termos morfofisiológicos e comportamentais. 

 

4.2-Específicos 

Compreender e utilizar corretamente a nomenclatura zoológica. Desenvolver noções básicas de 

biodiversidade e filogenia. Reconhecer os grandes grupos zoológicos [Porífera, Cnidária, Mollusca, 

Arthropoda, Vertebrata (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos)], e táxons de animais parasitas de 

interesse em Biotecnologia. Caracterizar os táxons quando ao modo de vida, morfofisiologia, 

reprodução e ciclo de vida. 

 

5. PROGRAMA  

 
 

• Introdução: 

• Apresentação da disciplina 

• Biotecnologia Animal: importância e aplicação 
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• Noções básicas de nomenclatura zoológica. 

• Conceito de espécie 

• Analogia e homologia 

• Noções básicas de evolução e especiação 

• Classificação, morfologia, fisiologia, ecologia, comportamento e importância dos principais 

grupos taxonômicos de interesse em biotecnologia animal: 

• Porífera 

• Cnidária 

• Platyhelminthes 

• Mollusca 

• Annelida 

• Nematoda 

• Arthropoda 

• Echinodermata 

• Táxons de animais parasitas  

• Vertebrata (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos)
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6. METODOLOGIA  

6.1- Atividades Síncronas – aulas TEÓRICAS 

Aulas teóricas expositivas e dialogadas, realizadas por meio da plataforma Microsoft Teams.  

 
 Data completa Início 

(HH:MM) 

Término 

(HH:MM) 

Horas 

(Total) 

Nome da Atividade  

Descrição da Atividade  

 

Plataforma de 

TI  

Endereço web de 

localização dos arquivos 

da bibliografia e do 

material 
1 02/12/2021 8h50 10h40 1h50 Apresentação da 

disciplina 

- 

 

 

Porifera 

- Apresentação dos 

objetivos, conteúdos, 

cronograma, bibliografia 

utilizada e formas de 

avaliação  

- Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia. 

 

 

 

 

 

Microsoft Teams 

 

 

 

 

https://www.moodle.ufu.br/ 

2 09/12/2021 8h50 10h40 1h50 Cnidaria . Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia. 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

3 16/12//2021 8h50 10h40 1h50 Platyhelminthes Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia. 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

4 06/01/2022 8h50 10h40 1h50 Mollusca Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 
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importância em 

Biotecnologia. 
5 13/01/2022 8h50 10h40 1h50 Annelida Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia. 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

6 20/01/2021 8h50 10h40 1h50 Ecdysozoa: 

Nematoda e 

Arthropoda 

Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia. 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

7 27/01/2022 8h50 10h40 1h50 Arthropoda Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

8 03/02/2022 8h50 10h40 1h50 Echinodermata Morfologia, fisiologia, 

modo de vida, ciclo de 

vida, diversidade e 

importância em 

Biotecnologia 

Microsoft Teams  

https://www.moodle.ufu.br/ 

9 10/02/2022 8h50 10h40 1h50 I Avaliação 

Teórica 

I Avaliação Prática 

Avaliação de forma 

remota por meio do 

Moodle 

Moodle https://www.moodle.ufu.br/ 

10 17/02/2022 8h50 10h40 1h50 “Peixes” Morfologia, fisiologia, 

reprodução e diversidade 

de "peixes 

Moodele https://www.moodle.ufu.br/ 

11 24/02/2022 8h50 10h40 1h50 Anfíbios Morfologia, fisiologia, 

reprodução e diversidade 

de Anfíbios " 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 
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12 03/03/2022 8h50 10h40 1h50 “Répteis” Morfologia, fisiologia, 

reprodução e diversidade 

de “Répteis” 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

13 10/03/2022 8h50 10h40 1h50 Aves Morfologia, fisiologia, 

reprodução e diversidade 

de Aves 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

14 17/03/2022 

 

8h50 10h40 1h50 Mamíferos Morfologia, fisiologia, 

reprodução e diversidade 

de Mamíferos 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

15 24/03/2022 8h50 10h40 1h50 II Avaliação 

Teórica 

II Avaliação Prática 

Avaliação de forma 

remota por meio do 

Moodle 

Moodle https://www.moodle.ufu.br/ 

16 31/03/2022 8h50 10h40 1h50 Encerramento Entregadas das notas 

Entrega da coleção 

virtual 

Microsoft Teams https://www.moodle.ufu.br/ 

 

 

 

6.1- Atividades Síncronas ou presenciais: Atividades PRÁTICAS. 

 

As aulas práticas serão realizadas incialmente de forma remota e síncrona nos meses de novembro/dezembro, durante o horário previsto para as aulas 

práticas. A professora ficará à disposição na plataforma digital determinada, para as orientações esclarecimentos e necessários. Os alunos deverão assistir 

aos vídeos previamente disponibilizados no https://www.moodle.ufu.br/ e seguir o roteiro de atividades proposto. Ao final de cada aula, o aluno deverá 

enviar, pelo Moodle, o relatório de atividades. A partir de janeiro, as aulas serão presenciais. O número de alunos e os procedimentos realizados no 

laboratório serão de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Comitê de Biossegurança da Universidade.  
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 Data horário 

(Total) 

Nome da 

Atividade 

Atividade 

práticas 

Descrição da Atividade Endereço web de 

localização dos arquivos da 

bibliografia e do material 

 

Plataforma de TI 

1 02/12/2022 

(13h10 às 14h) 

Remota 

 

 

Noções básicas 

de nomenclatura 

zoológica. 

Conceito de 

espécie e básicas 

de evolução e 

especiação 

Exercício  Os alunos receberão previamente um 

exercício sobre classificação, conceito de 

espécies e especiação. O exercício deverá 

ser enviado pelo Moodle até 09/12/2022.  

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Plataforma de TI 

Microsoft Teams 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora e 

textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

2 09/12/2022 

(13h10 às 14h) 

Remota 

Porifera e 

Cnidaria 

Diversidade e 

morfologia 

externa.  

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

 

Plataforma de TI 

Microsoft Teams 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

3 16/12/2022 

(13h10 às 14h) 

Remota 

Platyhelminthes Morfologia 

externa e 

regeneração em 

planárias 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

 

Plataforma de TI 

Microsoft Teams 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

4 06/01/2022 

(13h10 às 14h) 

 

Presencial 

Mollusca Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa.  

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

5 13/01/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Annelida Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa.  

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 
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alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material.  

6 20/01/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Ecdysozoa: 

Nematoda e 

Arthropoda 

Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

7 27/01/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Arthropoda Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

8 03/02/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Echinodermata Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

A avaliação será feita pelo Moodle UFU da 

disciplina. 

 

9 10/02/2022 

(13h10 às 14h) 

Remoto 

Discussão das 

avaliações 

- - https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Plataforma de TI 

Microsoft Teams 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

10 17/02/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

“Peixes” Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material.. 
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11 24/02/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Anfíbios Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

12 03/03/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

“Répteis” Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

13 10/03/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Aves Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

14 17/03/2022 

(13h10 às 14h) 

Presencial 

Mamíferos Diversidade de 

táxons e 

morfologia 

externa. 

Os alunos receberão previamente vídeos 

sobre o material da aula prática e o roteiro 

com a indicação do que deve ser 

observado, além de algumas questões 

sobre a aula. Ao término da aula, os 

alunos deverão enviar o relatório sobre as 

atividades propostas. 

https://www.moodle.ufu.br/ 

 
Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material. 

15 24/03/2022 

(13h10 às 14h) 

Remoto 

Seminários Seminários Os alunos deverão elaborar vídeos de até 

10 minutos, sobre artigos atuais 

envolvendo o uso na Biotecnologia de 

animais estudados na disciplina  

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

 

Apresentação dos vídeos 

produzidos: Plataforma de TI 

- Microsoft Teams 

 

Todo o material necessário para leitura e demais 

atividades estarão disponíveis na área do Moodle UFU 

da disciplina, contendo os slides de aula da professora 

e textos de domínio público. Será também criado um 

grupo de whatsapp para auxiliar no contato e envio de 

material.  
As orientações para elaboração do vídeo serão 

disponibilizadas previamente no Moodle da disciplina. 
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16 31/03/2022 

(13h10 às 14h) 

 

Encerramento  Entrega das 

notas  

Entrega da 

Coleção 

virtual  

Discussão das avaliações 

Coleção virtual: fotografar, classificar e 

comentar fotos de animais estudados na 

disciplina. Será feita durante a disciplina 

e entre no último dia de aula.  

https://www.moodle.ufu.br/ 

 

A avaliação será feita pelo Moodle UFU da disciplina. 

Todas as orientações sobre a coleção virtual serão 

disponibilizadas previamente no Moodle da disciplina.  
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7. AVALIAÇÃO  

 Atividade 

Avaliativa 

Descrição das Atividades 

Avaliativas 

Data 

completa 

Início 

 

Término 

 

Pontuação Critérios para a 

realização/ 

correção  

Forma de 

envio 

Plataforma de  

TI
 

1 Avaliação teórica I 

Individual 

Questões objetivas sobre o 

Módulo I- Invertebrados 

01/02/2022 

Remoto 

 

9h50 10h10 20 Questões objetivas Moodle UFU Moodle UFU 

2 Avaliação Teórica II 

Individual 

Questões objetivas sobre o 

Módulo II- Vertebrados 

29/03/2022 

Remoto 

9h50 10h10 20 Questões objetivas Moodle UFU Moodle UFU 

3 Avaliação Prática I 

Individual 

Questões objetivas baseadas em 

imagens dos exemplares 

estudados nas aulas práticas do 

Módulo I. 

01/02/2022 

Remoto 

10h20 10h40 10 Questões objetivas Moodle UFU Moodle UFU 

4 Avaliação Prática II 

Individual 

Questões objetivas baseadas em 

imagens dos exemplares 

estudados nas aulas práticas do 

Módulo II 

29/03/2022 

Remoto 

10h20 10h40 10 Questões objetivas Moodle UFU Moodle UFU 

5 Relatórios 

Individual 

Relatórios referentes às 

atividades práticas 

Após todas as 

atividades práticas 

remotas ou 

presenciais 

13h10 14h 10 Pontualidade na entrega e 

preenchimento correto do que foi 

solicitado nos roteiros de aula 

  

6 Seminários 

Em grupo 

Elaboração de um vídeo de no 

máximo 10 minutos, sobre 

características gerais, diversidade 

e ciclo de vida de diferentes 

grupos animais.  

29/03/2022 

Remoto 

13h10 14h 10 Apresentação, conteúdo, 

qualidade das imagens, 

criatividade e participação do 

grupo. 

  

5 Coleção virtual 

Em grupo 

Fotografar ou filmar espécimes 

de diferentes táxons estudados 

em Metazoários II, no seu 

ambiente natural, e apresentar os 

dados sobre o espécime coletado. 

Atividade será feita em grupo.  

Será feita ao longo 

da disciplina e 

entregue no último 

de aula 

- - 20 Qualidade das imagens e vídeos, 

diversidade de táxons, 

identificação correta e 

informações sobre as 

características diagnósticas dos 

táxons apresentados. 

Moodle UFU Moodle UFU 
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