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 ASSINATURA: 

EMENTA: Planejamento de projetos a serem executados pelos alunos no campo, onde serão 

discutidos e consolidados conceitos que envolvem a formulação de uma boa 

pergunta, hipótese e predição. 

Discussão sobre o delineamento e as variáveis a serem observadas. 

Treinamento intensivo de campo onde os projetos serão desenvolvidos e 

reformulados. 

Coleta e processamento de informações e análise de dados em Ecologia. 

Aprimoramento das técnicas de comunicação científica, escrita e oral. 

OBJETIVOS: Desenvolvimento de projetos de duração variada de forma a consolidar o 

processo de formulação de hipóteses científicas, delineamento amostral, coleta 

e processamento de informações e análise de dados em Ecologia. 

METODOLOGIA: Primeira etapa: planejamento de projetos pelos grupos de trabalho (discussão da 

pergunta, hipótese, delineamento, materiais necessários para a execução) 

Segunda etapa: coleta de dados dos projetos no campo. Diariamente serão reportados 

aos professores e demais alunos os problemas, ajustes no delineamento/metodologia e 

os resultados alcançados de cada projeto. 

No último dia os resultados obtidos serão apresentados e discutidos pelo grupo. 

Terceira etapa: ao retornarem do campo os alunos deverão analisar os dados obtidos e 

redigir um relatório final em formato de artigo. 

AVALIAÇÃO: Qualitativa e quantitativa através da análise do projeto desenvolvido durante o 

curso (avaliação das apresentações orais e dos relatórios apresentados) 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 

 

Delineamento amostral, variáveis dependentes e independentes; variáveis 

categóricas; hipótese científica e estatística; coleta, processamento e análise de 

dados. 
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