
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
CÓDIGO: CIB655 

DISCIPLINA: FERRAMENTAS  EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS E PRODUÇÃO DE 

MANUSCRITOS TEMÁTICOS: PESQUISA EM FUNCIONALIDADE ECOLÓGICA EM PAISAGENS 

FRAGMENTADAS.  

PRÉ-REQUISITOS:  

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 30 PRÁTICA: 30 TOTAL: 60 

CRÉDITO: TEÓRICA: 2 PRÁTICA: 1 TOTAL: 3 

PROFESSOR (A): DEBORAH FARIA  

 ASSINATURA: 

EMENTA: Um dos principais produtos esperados de um mestrando ou doutorando é 
que sua dissertação ou tese se transforme em artigo cientifico. As 
dificuldades para que tal objetivo seja cumprido são várias, muitas vezes 
não relacionadas a qualidade do pesquisa per se mas sim por limitações na 
capacidade de análise de dados e redação de qualidade. Uma das 
estratégias usadas pelos programas de pós-graduação tem sido elaborar 
disciplinas específicas para auxiliar os discentes no processo de elaboração 
de manuscritos, e com isso aumentar as chances de submissão e aceite as 
publicações discentes elaboradas pelos referidos programas.  

 

OBJETIVOS: Esta disciplina tem como objetivo trabalhar junto aos alunos três partes 
importantes do processo de elaboração de manuscritos: a análise de 
dados, os resultados e a discussão. Durante a disciplina pretende-se, 
através da análise da pergunta, da metodologia adotada (aprovada na 
disciplina seminários) e resultados obtidos pelos alunos em seus projetos 
de pesquisa específicos, 1. discutir o tipo mais adequado de análise de 
dados, 2. realizar a analise dos dados, 3. discutir os resultados e 4. 
contextualizar os resultados dentro da literatura vigente, apontando as 
implicações de cada estudo para o avanço do assunto como resultado final 
d disciplina pretende-se que cada aluno produza um manuscrito. 

METODOLOGIA: A participação dos alunos na disciplina será condicionada ao atendimento 
de duas especificações: 

1. o escopo da pesquisa desenvolvida pelo aluno deve ter aderência a 
temática focal da disciplina (funcionalidade ecológica de paisagens 
antrópicas) 

2. os alunos interessados deverão apresentar um documento 
contendo a proposta do artigo que quer elaborar (modelo em 
anexo) 

A disciplina ocorrerá em três etapas: 1. Encontros específicos e 
concentrados para análise dos dados, 2. Reunião de uma semana para 
condução das análises e redação dos resultados e 3. Reunião individual 



para a redação da discussão do manuscrito. 

*é imprescindível que os alunos estejam atualizados na literatura 
específica. 

AVALIAÇÃO: Apresentação da versão final do manuscrito para submissão.  

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 

 

 Discussões e revisão da literatura de a. funcionalidade ecológica, b. 
Fragmentação, c. Perda de hábitat.  

 Introdução à análise de dados (a depender do escopo dos manuscritos) 
 Análise de resultados científicos previamente obtidos. 

 Redação de artigo.  
 

REFERÊNCIA 
BIBLIOGRÁFICA: 

As referências bibliográficas utilizadas serão as pertinentes às necessidades 

de cada manuscrito, dentro da temática focal. 

 

 
 



ANEXO: formulário disciplina “ANÁLISE DE DADOS E PRODUÇÃO DE MANUSCRITOS TEMÁTICOS: PESQUISA 

EM FUNCIONALIDADE ECOLÓGICA EM PAISAGENS FRAGMENTADAS”. 
 

Proposta de manuscrito (escrever em inglês) 
 
Tentative title: 

 
 

 
To be submitted to Journal (Impact Factor) 

 
 

 
Abstract: 

(do not exceed 250 words) 
 
 

 
Introdução: 

(do not exceed 500 words) 

 
Objectives: 

 

 
Methods: 

 

 
Descrição dos dados já coletados (pode ser em português) 

 
 
 

 
v 


