Curso de Extensão Universitária:
Fundamentos Teóricos e Práticos da Sistemática Filogenética
31 de outubro, 3, 7, 10, 17, 18, 21, 24 e 28 de novembro e 1º de dezembro de 2016
Horário: 13h às 17h

carga horária: 40 horas

vagas: 20

Público: graduados e graduandos nas áreas de Ciências Biológicas.
Coordenador: Hebert Ferrarezzi (LEEV)
Inscrições Cursos 2016 - Instituto Butantan
A primeira hora de cada aula (13-14h) será dedicada a leitura de material previamente
distribuído e/ou exibição de vídeo, podendo ser feita fora da sala de aula.
A abordagem será básica e mais voltada para a história da ciência e seus princípios
filosóficos do que à mecânica convencional da análise de algoritmos.

Conteúdo programático detalhado:


Sistemas possíveis para organização da biodiversidade
o Sistemas não-hierárquicos
o Sistemas hierárquicos
 O sistema Linneano
 Sistemas alternativos
 Phylocode



História das escolas de Sistemática
o Clássica (Aristotélico-Linneana)
o Evolutiva ou Gradista
o Taxonomia numérica ou Fenética
o Filogenética ou Cladística



Epistemologia e Sistemática
o Sistemática filogenética como uma revolução Kuhniana
 A revolução Hennigiana e suas implicações
o Sobre a subordinação teórica dos dados
 Cladística de padrões
 Filogenética baseada em modelos (sobre processos evolutivos)
o Método hipotético-dedutivo Popperiano aplicado à sistemática
 Conteúdo de informação
 Parcimônia, poder de explicação e falseabilidade
 Teste de hipóteses filogenéticas
 Predições sobre a distribuição de caracteres nos organismos
o Sistemática como um programa de investigação progressista (sensu Lakatos)



Termos e conceitos
o Sobre processos
 Anagênese ou evolução filética
 Cladogênese e especiação
o Sobre os organismos (grupos taxonômicos)
 Espécie
 Táxon
 Monofilético
 Merofilético
o Parafilético
o Polifilético
o Sobre a representação do parentesco filogenético
 Cenário evolutivo
 Arvores filogenética




o



Cladograma
Diagrama não-enraizado (atemporal)
Outros tipos diagramas

Sobre atributos dos organismos
 Caráter e estados de caráter
 Serie de transformação
 Plesiomorfia
 Apomorfia
 Similaridade
 Analogia
 Homologia
o Homologias primárias
 Homologias secundárias
 Simplesiomorfia
 Sinapomorfia
 Homoplasias
 Convergência
 Paralelismo
 Reversão

Metodologia de Análise filogenética
o Analise de caracteres
 Tipos de homologia
o Homologia táxica
o Homologia transformacional
o Homologia serial
o Ortologia
o Paralogia
 Teste de homologias primarias
 Similaridade topográfica
 Conjunção
o Construção de matrizes de dados
 Tipos de evidência empírica
 Morfologia
 Ecologia
 Fisiologia
 Etologia
 Cariologia
 Seqüências moleculares
o Problemas de homologia em dados moleculares
o Alinhamento múltiplo
o Alinhamento dinâmico
 Codificação de caracteres
 Caracteres binários
 Caracteres multi-estado
o Não-ordenados
o Ordenados
 Series lineares
 Series ramificadas
 Matrizes de passos (Sankoff)
 “Missing data”
o

Algoritmos de busca da arvore (topologia) ótima
 Método de máxima parcimônia
 Métodos baseados em modelos evolutivos

o
o

Métodos de consenso
Evidência total versus Congruência taxonômica

o

 Concatenação
 Super-trees
Reconstrução ancestral
 Teste de homologia secundária via congruência
 Otimização de caracteres em cladogramas
 Jurassic park: reconstrução de genomas ancestrais



O triplo paralelismo de Agassiz e Haeckel
o Forma (holomorfologia)
o Tempo

Ontogenia (lei biogenética)

Paleontologia (estratigrafia)



Métodos de enraizamento de cladogramas
o Acesso indireto ao tempo (através da forma)
 Método de Grupo-externo
o Acesso direto ao tempo

Método ontogenético

Método paleontologico
o Enraizamento via duplicação gênica (paralogias)
o Outros critérios possíveis de enraizamento



Espaço: o quarto paralelismo
o De Candolle à Croizat
o Centros de origem e conceitos relacionados
o Biogeografia histórica: um paradigma em crise?
 Biogeografia dispersionista clássica
 Biogeografia baseada em eventos
 Biogeografia baseada em padrões
 Biogeografia filogenética
 Biogeografia por vicariancia
 Brooks parsimony analysis (BPA)



Regras de Classificação e taxonomia
o Código Internacional de Nomenclatura
o Tradução de cladogramas em classificações
 Ranking relativo
 Ranking absoluto



Do reconhecimento de padrões à inferência de processos
o Morfologia funcional e adaptação
o Ecologia histórica
 Adaptação
 Correlação ancestral entre forma e função
 Sobre a testabilidade de hipóteses adaptativas
 Co-evolução
 Co-adaptação
 Estudo das associações históricas
o Relações hospedeiro-parasita
o Relações área-taxon
o Arvores gênicas e filogenia de organismos
 Analise de duplicações gênicas



Sistemática e Bioprospecção



Sistemática e Conservação da Biodiversidade
o Riqueza de espécies versus Diversidade filogenética
o Medindo a diversidade filogenética
o Diversidade filogenética como critério para demarcação de áreas prioritárias.

