
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS MINICURSOS 

 

Minicurso 1 - Efeitos do crescimento populacional humano sobre a biodiversidade 

 

 

  

Dia/turno Assunto 

19/11 - Manhã 
 
 
 

Aula Teórica 

Evolução Humana: 
Ancestralidade do homem moderno; 
Relações interespecíficas (caça e coleta); 
Desenvolvimento tecnológico; 
A importância do comportamento social 
Extinção da megafauna; 
Domesticação e agricultura; 
Primeiras civilizações. 
Ascenção e colapso de civilizações históricas; 

19/11 - Tarde 
 
 
 

Aula Teórica 

Crescimento e demanda populacional (marcos históricos); 
Idade Média e a peste nega; 
Desenvolvimento da medicina e saneamento básico; 
Revolução industrial; 
Utilização dos recursos naturais e as consequências para a 
biodiversidade. 
O efeito antrópico na funcionalidade dos ecossistemas; 
Interações ecológicas; 
Extinção de espécies; 
Efeito top-down e  bottom-up; 

20/11 - Manhã 
 
 

Aula Teórica 

Níveis de diversidade biológica; 
Fatores implicantes para a diversidade genética; 
Fragmentação; 
Barreiras geográficas artificiais; 
Caça e pesca. 
Vórtex de extinção; 

20/11 – Tarde 
 
 
 

Aula Teórica 

Como recuperar a biodiversidade; 
Importância da pesquisa científica; 
Estratégias e planos de manejo; 
Unidades de Conservação; 
Recuperação de áreas degradadas; 
Importância da sociedade para a conservação; 
Divulgação científica; 
Educação Ambiental; 
Sustentabilidade; 
Política; 
Por quê conservar a biodiversidade? 
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Minicurso 2 - Taxonomia integrativa, como utilizar a genética e a morfometria 

geométrica na identificação de insetos    

           

 

 

 

 

 

 

 

Dia/turno Assunto 

19/11 - Manhã 
 
 
 

Aula Teórica 

Taxonomia integrativa 
Utilização da morfometria geométrica para identificação 
taxonômica em insetos:  
Morfometria Geométrica (MG): 
- Um breve histórico; 
- Características gerais; 
- Marcos anatômicos; 
- Coleta e análise de dados; 
- Vantagens. 
Áreas de aplicação da morfometria geométrica; 
Utilização da morfometria geométrica em insetos; 
Uso da MG em estudos taxonômicos de insetos; 

19/11 - Tarde 
 
 
 

Aula Teórica 

Utilização da Citogenética na identificação de insetos:  
Citotaxonomia – análise de cariótipo para identificação de 
espécies:  
Técnicas utilizadas: 
- Obtenção dos cromossomos mitóticos metafásicos; 
- Bandamento C; 
- Montagem dos cariótipos; 
- Coloração com nitrato de prata (Ag-RON); 
- Fluorocromos base-específicos; 
- FISH (Fluorescent in situ hibrydization); 
- Digestão com enzimas de restrição; 
Utilização da genética molecular na identificação de insetos: 
Uso do DNA mitocondrial: 
- Código de barras genético; 
- Uso de enzimas de restrição; 

20/11 - Manhã 
Aula Prática 

Prática de Morfometria Geométrica: montagem de lâminas e 
inserção de marcos anatômicos para obtenção de dados. 

20/11 – Tarde 
Aula Prática 

Prática de Citogenética: observação de lâminas e montagem de 
cariótipos 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS MINICURSOS 

 

Minicurso 03 - Biodiversidade da Carcinofauna: uma abordagem molecular para a 

conservação 

 

Dia/turno Assunto 

19/11 - Manhã 
 

Aula Teórica 
 

Biodiversidade de Crustáceos 
Crise da Biodiversidade 
O grupo mais abundante de Crustáceos: Camarões 
Biologia dos camarões 
Impactos Antrópicos  

19/11 - Tarde 
 

Aula Teórica/Prática 

Biologia Molecular no estudo da biodiversidade 
Limitações da taxonomia tradicional 
Resolução Filogenética: discussão de artigo 
Extração de DNA de Tecido muscular de camarão 

20/11 - Manhã 
Aula Teórica/Prática 

Políticas de Conservação 
Extração de DNA de Tecido muscular de camarão 
 

20/11 – Tarde 
Aula prática 

Eletroforese 
PCR 
Visualização de sequências de DNA 
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Minicurso 4 – Diversidade de Vespas e Abelhas brasileiras 

 

Dia/turno Assunto 

19/11 manhã 
 
 
 
 
 
 
Aula teórica 
 

Quem são as abelhas e sua importância 
Origem e diversificação 
Diversidade de abelhas 
Sociabilidade das abelhas 
Habitats 
Arquitetura externa do Ninho/ Materiais de Construção 
Divisão de atividades dentro da colônia/Comunicação 
Defesa/inimigos naturais 
Determinação de castas  
Enxameação 
Recursos alimentares 
Espécies de abelhas sem ferrão e abelhas solitárias 

19/11 tarde 
Aula prática 

Visita à coleção e as colônias de abelhas 
Preparação de alimento protéico  

20/11 manhã 
Aula teórica 

Introdução a Meliponicultura  
Diversidade de vespas  

20/11 tarde 
Aula prática 

Identificação de famílias de vespas 

Apresentação dos projetos dos  mestrandos 
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Minicurso 05 - Reconstruindo cariótipos ancestrais 

 

Dia/turno Assunto 

19/11 manhã 
 
 
 
 

Aula teórica 
 

Histórico das classificações biológicas (escolas sistemáticas de pensamento); 
Princípios da filogenia e definição de termos importantes; 
Histórico da Filogenia Molecular; 
Como chegar a sequência; 
Fontes de informação filogenética: Caracteres Moleculares; 
Vantagens da filogenia molecular; 
Como escolher genes para problemas filogenéticos; 
Etapas da reconstrução de uma árvore: alinhamento e escolha de modelos 
evolutivos; 
Problemas de delimitação de clados monofiléticos; 
Interpretação de árvores filogenéticas 

19/11 tarde 
 

Aula prática 

Obtenção de sequências de plataformas gratuitas (GenBank e BOLD); 
Alinhamento e edição de sequências; 
Construção de contigs; 
Determinação do modelo evolutivo; 

20/11 manhã 
 
 
 

Aula teórica 

Filogenia Cromossômica? 
Fontes de informação filogenética: Caracteres Cromossômicos; 
Evolução cromossômica; 
Obtenção de dados cariotípicos; 
Dados cariotípicos na filogenia; 
Detectando homologias cromossômicas; 
Métodos para análise integrada (Citogenética e Filogenia Molecular) 
Introdução ao Mesquite – modelos e reconstrução de caracteres 
ancestrais; 
Interpretar e explorar os dados;  

20/11 tarde 
 

Aula prática 

Construção de árvore com Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana 
utilizando a plataforma Cipres; 
Edição de árvores filogenéticas; 
Determinação dos caracteres citogenéticos utilizados na reconstrução; 
Reconstrução de caracteres ancestrais no Mesquite; 

 

 


