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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - INSTITUTO DE BIOLOGIA 
DISCIPLINA: BIOC02 SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS 
PROF.: Cid José Passos Bastos  
 

METODOLOGIA DE ENSINO-AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 2017.1 
 
I – CARGA HORÁRIA 
 

 34 horas, correspondendo a 2 horas semanais. 
 
II - EMENTA: 
 

 Origem das plantas terrestres (embriófitas). Origem e evolução do esporófito e do gametófito das embriófitas. 

Origem e filogenia de Marchantiophyta, Bryophyta e Anthocerotophyta. Morfologia e biologia reprodutiva de 

Bryophyta, Anthocerotophyta e Marchantiophyta. Origem e filogenia das licófitas e samambaias. Morfologia e 

biologia reprodutiva de licófitas e samambaias. 

 
III – ABORDAGEM E ESTRATÉGIAS 
 

1. A Disciplina, como o próprio nome indica, é da área de Sistemática Vegetal, abordando os grupos taxonômicos que 

se dispersam através de esporos. Esses grupos compreendem: (a) aqueles que apresentam o gametófito como 

geração dominante do ciclo de vida (Marchantiophyta, Bryophyta e Anthocerotophyta); (b) aqueles que apresentam 

o esporófito como geração dominante no ciclo de vida (Licófitas e Monilófitas ou Samambaias). 

2. A Disciplina será desenvolvida através de exposição dialogada ou estudo de textos e/ou artigos científicos, e 

atividades práticas. 

3. As aulas em campo, para todas as turmas, serão realizadas conforme as datas que constam do cronograma. Roteiro 

da aula em campo será disponibilizado oportunamente. 

 

IV – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

1. A avaliação do conteúdo irá priorizar a construção do conhecimento pelo próprio discente, tendo como diretriz 

verificar as habilidades e capacidades: (a) na organização, redação, exposição das ideias e formulação de conceitos; 

(b) na leitura e interpretação de textos científicos. 

2. A avaliação constará de atividades que serão realizadas individualmente ou em grupo, conforme o caso. As 

atividades constarão de: (a) atividades extraclasses, as quais constarão de questões e/ou proposições relacionadas 

ao conteúdo discutido ou relacionadas a um texto ou artigo científico; (b) atividades presenciais, as quais constarão 

de questões e/ou proposições relacionadas ao estudo de textos ou de artigos científicos, mas realizadas 

presencialmente, conforme o cronograma de cada turma; (c) comunicações orais, cujos temas serão entregues com 

antecedência, acompanhados das normas para a apresentação dessas comunicações; (d) relatório das atividades 

práticas (laboratório e de campo): o relatório das atividades práticas deverá ser entregue na data estabelecida no 

cronograma de cada turma. A elaboração do relatório deverá seguir o modelo que será distribuído oportunamente. 

3. Para a resolução das atividades será facultada a consulta ao material bibliográfico, bem como aos slides das 

exposições. 

4. As atividades de avaliação terão valor de 0,0 (zero) a 10, 0 (dez), salvo nos casos especificados. 

5. A frequência mínima é de 75% (limite de faltas: 8). 
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6. Os textos e artigos para estudo serão disponibilizados no Moodle (novo Moodle), assim como os slides das aulas 

expositivas. 

 
V - CÓDIGO DE ACESSO DOS ALUNOS (PARA O NOVOMOODLE): bioc0220152 
 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 

BÁSICA: 

AMORIN, D.S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto: Holos. 

GOFFINET, B. & SHAW, A.J. 2008. Bryophyte Byology. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

JUDY, W.S., CAMPBELL, C.S., KELLOGG, E.A., STEVENS, P.F. & DONOGHUE, M.J. 2009. Sistemática Vegetal: um Enfoque 

filogenético. 3ª Edição. Artmed. 

KORNER, C. & BRESINSKY, A. 2012. Tratado de Botânica de Strasburguer, 36º Edição. Porto Alegre: Artmed. 

RANKER, T.A. & HAUFLER, C.H. 2008. Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes. Cambridge: Cambridge University Press. 

VANDERPOORTEN, A. & GOFFINET, B. 2009. Introduction to Bryophytes. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

COMPLEMENTAR: 

CHASE, M.W. & REVEAL, J.L. 2009. A phylogenetic classification of land plants to accompany APG III. Botanical Journal of the 

Linnean Society 161: 122-127. 

COX, C.J., BLAISE, L., FORSTER, P.G., EMBLEY, T.M. & CIVÁŇ, P. 2014. Confliting phylogenies for early plants are caused by 

composition biases among synonymous substitutions. Syst. Biol. 63(2): 272-279. 

DOYLE, J.A. 2013. Phylogenetic analyses and morphological innovations in land plants. Annual Plant Reviews 45: 1-50. 

DUFF, R.J., VILLARREAL, J.C., GARGILL, D.C. & RENZAGLIA, K. 2007. Progress and challenges toward developing a phylogeny 

and classification of the hornworts. The Bryologist 110(2): 214-243.  

SHAW, J.A., SZÖVÉNYI, P. & SHAW, B. 2011. Bryophyte diversity and evolution: Windows into the early evolution of land 

plants. American Journal of Botany 98(3): 1-18. 

SIMPSON, M.G. 2006. Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 

SMITH, A.R., PRYER, K.M., SCHUETTPELZ, E., KORALL, P., SCHNEIDER, H. & WOLF, P.G. 2006. A classification for extant ferns. 

Taxon 55(3): 705-731. 

TOMESCU, A.M.F., WYATT, S.E., HASEBE, M. & ROTHWELL, G.W. 2014. Early evolution of the vascular plant body plan – the 

missing mechanism. Current Opinion in Plant Biology 17: 126-136. 

WICKETT, N. et al. 2014. Phylotranscriptomic analysis of the origin and early diversification of land plants. 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1323926111 

 

SUPLEMENTAR: 

 *Portal Periódicos CAPES (Consultar diversos periódicos na área de botânica e filogenia). 

 

 

 
 
 
 


