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Ementa: 
 

O Curso de Fundamentos em Sistemática Filogenética é ministrado em aulas teóricas e práticas 

visando fornecer conhecimentos básicos que permitam ao aluno planejar, executar e analisar 

dados de um projeto voltado para a determinação das relações evolutivas entre diferentes 

grupos de insetos. Serão abordados os seguintes tópicos: Conceitos básicos de histórico e 

importância da Sistemática na Entomologia; diferentes conceitos de homologia; construção de 

caracteres, matrizes e métodos de reconstrução filogenética; Tipos de dados usados em 

filogenias; enraizamento, ordenamento, séries de transformação e cladogramas; utilização dos 

softwares Nona, Winclada e TNT; pesagem, índices e medidas de suporte. 

 

 

PROGRAMA 

 

Aulas Teóricas: 
Fundamentos em Sistemática Filogenética: Escolas da sistemática; Introdução à sistemática e 

à cladística; Conceitos básicos de filogenia; Homologia; Caráter e  seus estados; Construção de 

caracteres; Apomorfia, homoplasia e suas implicações; Séries de transformação, polarização, 

ordenamento de caracteres; Dados utilizados em estudos filogenéticos; Pressupostos para o uso 

da informação filegenética; Critérios de reconstrução filogenética; Uso do Nona, Winclada e 

TNT; Medidas de suporte e índices; Pesagem. 

 

Aulas Práticas: Metodologias para obtenção de cladogramas: Escolha do grupo de estudo; 

Levantamento de caracteres; Codificação de caracteres; Construção da matriz de dados; 

softwares Nona, Winclada e TNT. 

 

 

 

 



Participação nas discussões 

Parte da disciplina será desenvolvida na forma de discussões, sendo fundamental a 

preparação prévia através da leitura dos assuntos indicados. A participação será avaliada 

em cada aula, de acordo com a pontuação abaixo. 

  

9,0 – 10 O estudante: participou de todas as aulas, realizou as leituras designadas, e se preparou 

para as discussões; compreendeu adequadamente os assuntos e foi capaz de articular 

seu pensamento claramente; participou espontaneamente com ideias construtivas na 

discussão; sempre respondeu as questões apropriadamente quando solicitado; sempre 

esteve atento, não monopolizou as discussões, estimulou a participação dos outros 

colegas. 

 

8,0-8,9 O estudante: efetuou todas as atividades anteriores, mas teve a tendência de manter-se 

contido, respondendo somente quando diretamente perguntado ou teve o hábito de 

falar muito, interrompendo ou falhando em prestar atenção nos outros colegas. 

 

7,0 – 7,9 O estudante: chegou atrasado ou despreparado para as discussões; embora tenha sido 

capaz de discutir alguns temas, não compreendeu todos eles; pode ter sido desatento 

na classe e incapaz de responder apropriadamente quando solicitado; geralmente 

contribuiu pouco ou nada na discussão em classe. 

 

6,0 – 6,9 O estudante: chegou atrasado ou despreparado para a discussão; regularmente não 

respondeu adequadamente quando solicitado; não formou conceitos sobre o tema e foi 

virtualmente incapaz de participar na discussão em classe. 

 

≤6,0 O estudante: faltou à aula ou não participou das discussões em classe. 

  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso Final (%) 

Participação em aulas 40 

Relatório 60 
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