
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Comportamento Animal/ Animal Behaviour 6 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
Objetivos: Pretende-se que os estudantes compreendam a importância do comportamento 
como modo de interação por excelência entre os animais e o seu meio; que adquiram 
conhecimentos essenciais sobre o papel dos genes e do ambiente no desenvolvimento 
comportamental e sobre as suas implicações evolutivas; e que aprendam como os fenómenos 
comportamentais podem ser estudados quantitativamente.  
Competências: - Compreender o papel do comportamento nas relações dos animais com o 
seu meio abiótico, biótico e social, as suas funções adaptativas e as possibilidades da sua 
modificação evolutiva e cultural. - Identificar, em exemplos de estudos comportamentais, as 
abordagens de questões causais, ontogénicas, filogenéticas ou funcionais. - Produzir 
descrições formais de padrões de comportamentos, discutir o seu possível valor funcional e 
elaborar um etograma; recolher dados comportamentais por observação direta e analisar 
quantitativamente esses dados. - Compreender as questões éticas relacionadas com os usos 
dos animais não-humanos. 
EN 
Objectives: Students are expected to understand the importance of behaviour as a major 
interaction process between animals and their environment; to acquire basic knowledge on 
the roles of genes and the environment in behavioural development, and on the 
implications of behaviour to evolution; also, students will learn how behaviour can be 
studied quantitatively. Competencies: - to understand the role of behaviour in the relations 
between animals and their abiotic, biotic and social environment, its adaptive functions and 
the possibilities for its evolutionary and cultural modification; - to identify, in selected case-
studies, causal, ontogenetic, phylogenetic and functional analyses of behavioural issues; - to 
make formal descriptions of behaviour patterns, discussing their likely functional values and 
to compile an ethogram; to collect behavioral data by direct observation and to analyze 
those data quantitatively; - to understand the ethical issues related to the uses of non-
human animals. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 
1. Apresentação da abordagem biológica do comportamento e a situação atual de diálogo 
interdisciplinar no estudo dos fenómenos fisiológicos, comportamentais e mentais. 2. O 
papel inspirador de Darwin para o despertar do estudo científico do comportamento (e da 
atividade mental). Alguns marcos na história do estudo do comportamento e dos processos 
mentais. A escola clássica da etologia e o seu importante legado. As “quatro grandes 
questões” de Tinbergen. O desenvolvimento da ecologia comportamental e da 
sociobiologia. 3. Funções dos comportamentos, seu valor adaptativo, e análise de custos e 
benefícios. Determinação experimental das funções imediatas dos comportamentos. 
Aspetos adaptativos dos padrões de socialidade, incluindo de comportamentos altruístas. 
Sistemas de acasalamento e táticas reprodutivas alternativas. 4. O estudo dos processos 
socioculturais e filogenéticos de evolução dos comportamentos. Os diversos canais de 
comunicação; padrões na evolução dos sinais e suas funções. 5. O desenvolvimento 
comportamental como um processo epigenético. Noções sobre processos de aprendizagem 



 
 

e estratégias cognitivas no comportamento. 6. Metodologia etológica: a insistência na 
observação dos comportamentos, a descrição rigorosa, os etogramas, as possibilidades da 
experimentação no laboratório e no campo; a análise de dados comportamentais. 7. 
Aspetos éticos da investigação e de outros usos e abusos dos animais não-humanos. O 
reconhecimento dos estados de stress e a sua mensuração fisiológica e comportamental. 
Possibilidades de melhoramento das condições de bem-estar nos animais não-humanos sob 
controlo humano e em meio natural. Implicações do conhecimento comportamental para a 
conservação da natureza. 
EN 
1. Behaviour as a biological process, and the current interdisciplinary dialogue in the study 
of physiological, behavioural and mental phenomena. 2. Darwin’s foundational role to the 
scientific study of behaviour (and mental life). Milestones in the history of research on 
behavior and the mind. The classical school of ethology and its important legacy. 
Tinbergen’s “Four Whys”. The emergence of behavioural ecology and sociobiology. 3. 
Functions of behaviour, its adaptive value, and cost-benefit analysis. Experimental tests of 
the immediate functions of behaviours. Adaptive aspects of sociality, including altruistic 
behaviours. Mating systems and alternative reproductive tactics. 4. The study of socio-
cultural and phylogenetic processes in the evolution of behaviour. The various 
communication channels; patterns in the evolution of signals, and their functions. 5. 
Behavioural development as an epigenetic process. Notions concerning learning processes 
and cognitive strategies in behaviour. 6. Ethological methods: the insistence on behaviour 
observation, rigourous description, ethograms; experimental possibilities in the laboratory 
and in the field; the analysis of behavioural data. 7. Ethical aspects of research; other uses 
and abuses of non-human animals. Recognizing stress in non-human animals, and its 
physiological and behavioural measurement. Possibilities in the improvement of the welfare 
conditions of non-human animals, both in artificial and natural environments. Implications 
of behavioural knowledge to nature conservation efforts. 

 


