
OBJETIVO
Esclarecer sobre a importância da catalogação dos
organismos vivos, o papel dos gabinetes de
curiosidades e a transição para os museus na
atualidade; Métodos de coletas dos diferentes
grupos taxonômicos para  uma coleção zoológica;
organização, manutenção e conservação; métodos
para coleta, preparação e anestesiamento dos
organismos, principalmente do ambiente marinho.
Novas abordagens e ferramentas para
determinação de espécies, incorporação de novos
métodos de análise, protocolos, equipamentos,
ferramentas tecnológicas e inclusão de novos
aspectos dos organismos, além da utilização de
banco de dados e necessidade de capacitação para
a utilização de novas ferramentas. No fim,
entendendo a necessidade da pluralidade para a
descrição de uma nova espécie.

TAXONOMIA TRADICIONAL E  
A  INTEGRATIVA :  MÚLTIPLAS
ABORDAGENS PARA EXPLORAR A
BIODIVERSIDADE
Curso online

AULA 2:
Código internacional de nomenclatura
zoológica;
Código internacional de coleta zoológica; 
Nomeação de espécies, “latinização” dos
nomes escolhidos para as espécies;
Homenagens a pesquisadores ou membros da
família: o que pode e o que não deve ser feito.

AULA 1 
Níveis hierárquicos taxonômicos;
Importância dos caracteres morfológicos; 
Descrição, nominação de espécies (binomial);
Tipos taxonômicos (holótipos, parátipos,
neótipos, etc).

AULA 3: 
Abordagem sobre as novas ferramentas
tecnológicas e inclusão de novos “caracteres”
não morfológicos para determinação de uma
espécie (distribuição geográfica, dados
ecológicos, aplicação de técnicas moleculares -
COI/18S, H3).

AULA 4:
Coleções de tecidos e sua importância na
delimitação de espécies;
Banco de dados moleculares; 
Acesso ao patrimônio genético.PÚBLICO-ALVO

Alunos de graduação em Ciências Biológicas;
Pós-graduação em Biotecnologia, Zoologia,
Ecologia, Oceanografia, Botânica e áreas afins.

CARGA HORÁRIA
18h com duração de 3 semanas (2 vídeo-
chamadas por semana + atividades
personalizadas).

PAGAMENTO
Informações contidas no site
www.clubedocientista.com

"A ciência é o melhor instrumento 
para educação!"

CONTATO
clubedocientista@gmail.com

(22) 999 443 320
@clubedocientista

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PLATAFORMAS UTILIZADAS
Google Meet;
Google Drive;

TURMA
20 ALUNOS

SEMANA 2 

SEMANA 1 

SEMANA 3 
AULA 5: 

Princípios de curadoria;
Introdução às práticas mais comuns de
curadoria de coleções científicas.

AULA 6: 
Política e manejo de coleções científicas
marinhas; 
Princípios éticos.


