Cursos

O LabEt participa de algumas disciplinas do Bacharelado em Ciências Biológicas e de
Biomedicina da UFPE. Participa, também, da pós-graduação tanto na UFPE quanto em outras
Universidades Federais (UFRPE e UFPB). Para acessar algum material específico de Biologia
ou Biomedicina, deve-se clicar na barra lateral referente a uma das duas áreas.

As disciplinas ofertadas em 2013.2 são:
GRADUAÇÃO

BIOMEDICINA

ZO225 - Metodologia da Investigação Científica (90 horas). Disciplina criada para auxiliar o
aluno a compreender como conduzir um trabalho científico em todas as suas etapas (do
planejamento até a publicação). As aulas ocorrerão nas terças, quintas e sextas (11:00-13:00h,
Salas 9, 6 e 10, respectivamente). O livro que é adotado na disciplina é "Anatomia de um
artigo", publicado pela Editora Universitária da UFPE. Atenção: um modelo de projeto para ser
usado se encontra
aqui . Neste link é
possível se ter algumas boas explicações sobre as partes do projeto.
APRESENTAÇÕES COM ENTREGA DOS TRABALHOS: 15/08/2014, sala 10, 11:00 horas.
Uma pessoa apresenta pelo grupo. Tempo de apresentação: 07-10 min. Usar PowerPoint ou
qualquer outro programa de apresentações. Dúvida? Por favor, entrar em contato
(asouto@ufpe.br e asouto@elogica.com.br).
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ZO313 - Etologia (Comportamento Animal) (45 horas). Disciplina que tem por objetivo fornecer
as informações necessárias para que o aluno possa compreender o comportamento dos
animais do ponto de vista teórico e aplicado. As aulas ocorrem nas sextas (08:00-11:00h, Sala
6) ATENÇÃO: O exame será um trabalho sobre a aprendizagem nos animais. Nele
devem ser descritos os tipos de aprendizagens que exsitem com as suas definições e
exemplos. O trabalho deve conter um máximo de 4 páginas, sem contar a bibliografia ou
ilustrações. Não deve haver cópia parcial ou total de material publicado por qualquer
meio de comunicação. Formatação: tipo de letra (fonte) = Times New Roman
(espaçamento 1,5); espaçamento das margens = padrão. O trabalho pode ser feito em
grupo por até quatro participantes.
A data de entrega é no dia 15 de agosto, sala 6,
das 10-11 horas
. Existem diversas fontes que
podem ser consultadas, incluindo livros de Comportamento Animal e de Psicologia. É
possível se conseguir material pelo Google Acadêmico, tanto em português como em
inglês. Aqui um exemplo do Google Acadêmico:

http://scholar.google.com.br/scholar?q=learning+in+animals+and+humans&hl=pt-BR&as_sdt=0
&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=sy_MU42OF7XKsQSTiIDwDw&ved=0CCMQgQMwAA

- Aulas ministradas nos dias 12 e 16/04, além de questão sobre bioacústica (ver tópicos do livro
de Etologia abaixo).

- Livro de Kleber Del-Claro (Comportamento Animal). Capítulos de 1, 2 e 4.

- Livro de Antonio Souto ( Etologia: princípios e reflexões ). Parte IV e Parte V (não cai o ponto
6!). Usar o Google Chrome.

- Dissertação de Falópio (Introdução de 1.1 até 1.4, inclusive):

- Etologia .

- Percepção .
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- http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_sexual

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Beleza

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Agress%C3%A3o

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Competi%C3%A7%C3%A3o

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Grooming

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuidados_parentais

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_do_comportamento

- http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals

- http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions

- http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_theorem

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_animal

3/4

Cursos

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_animal

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL (UFPE)

Etologia (30 horas). Não será ofertada neste semestre.

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA/UFPB)

Etologia (30 horas). Não será ofertada neste semestre.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA (UFRPE)

Didática para o Ensino Superior (60 horas). Horário e período a ser definido.
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