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DISCIPLINA: Ecologia da Reprodução Animal 

CÓDIGO: PGECO0011 

PERÍODO: Segundo semestre. 

CARGA HORÁRIA: 45h / 3 créditos 

NÚMERO DE VAGAS: 15 alunos. 

PERCENTUAL DE AULAS: teóricas (75%) e práticas (25%) 

 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

EMENTA:  

A disciplina propõe estudos sobre as estratégias reprodutivas que as espécies de animais da 

região amazônica realizam para manutenção e sobrevivência da prole. Nesse contexto são 

abordados características e/ou mecanismos biológicos e sua relação com os fatores ambientais 

através dos aspectos macroscópicos e microscópicos dos componentes morfológicos dos 

aparelhos reprodutores masculinos e femininos, com ênfase para as adaptações 

morfofuncionais encontradas em cada grupo. Gametogênese, controle endócrino e ciclo 

reprodutivo. Ainda são relatados comportamento reprodutivo, os fatores físicos e químicos do 

ambiente. 

OBJETIVO:  

O objetivo principal é capacitar os alunos no estabelecimento do ciclo reprodutivo da espécie 

através da relação com os fatores ecológicos. Desse modo ao final do curso será capaz de: (i) 

conhecer os estágios gonadais dos animais da região amazônica; (ii) conhecer a 

oogênese/foliculogênese e espermatogênese; (iii) conhecer os princípios da fecundação; (iv) 

conhecer as adaptações do animal para o comportamento sexual em vertebrados e 

invertebrados; (v) analisar dados morfológicos no animal que permitam estabelecer o ciclo 

reprodutivo; (vi) obter e analisar dados físicos e químicos e relacionar com a reprodução. 

Conteúdo: Descrição macroscópica e microscópica do aparelho reprodutor de machos e 

fêmeas de animais com ênfase nas diferenças morfológicas dos tipos celulares que estabelecem 

os estágios de maturação gonadal (ovário e testículo); definição de um sistema neuro-

hipofisário-gonadal que auxilia no ciclo reprodutivo; conhecimento e análise do índice 

gonadosomático, relação massa-comprimento, proporção sexual, fecundidade e comprimento 

da primeira maturação sexual e relacionar com os fatores ecológicos; conhecimento das 

características morfológicas e comportamentais para a reprodução;  
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FORMA DE AVALIAÇÃO:  

A avaliação é atribuída pela frequência e participação nas aulas (teórica e prática), pela 

discussão de artigos científicos realizados em sala de aula e apresentação de seminários.  
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