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PGA 410028:  Análises Integrativas de Múltiplas Funções em Agroecossistemas 

Plano de Ensino 2014.1 
 
HORÁRIO:  5ª feiras 14-17h (3 créditos = 45 horas/aula) 
 Sala PGA 107 (Prédio da Fitotecnia, CCA, Itacorubi)  
 
PROFESSOR MINISTRANTE:  Ilyas Siddique 
 
Pré-requisito:  
Recomenda-se familiaridade ou interesse em estatística no nível de pós-graduação 
(p.ex. disciplina completada ou cursada em paralelo). 
 
EMENTA  
 
Importância do funcionamento dos ecossistemas para a humanidade.  Definições de 
funções vs. serviços ecossistêmicos e sua relevância para pesquisa participativa-ação 
transdisciplinar.  Importância de analisar a multifuncionalidade de ecossistemas.  
Oportunidades oferecidas pelas análises integrativas como ferramentas para compilação 
sistemática de dados já coletados de diferentes fontes com o fim de responder a 
perguntas mais amplas, realistas, inovadoras.  Sinergias e tradeoffs entre funções ou 
serviços ecossistêmicos.  Importância de análises integrativas quantitativas para 
equilibrar múltiplos benefícios no manejo dos ecossistemas.  Focalização de questões 
integrativas pertinentes, originais e coerentes.  Geração de hipóteses quantitativas e 
qualitativas em análises integrativas.  Introdução breve a vários tipos de análises 
integrativas.  Procedimentos coerentes para procura, critérios de inclusão, 
estandarização e análise de dados de diferentes fontes.  Desenvolvimento de um 
projeto de análise integrativa sobre um tema de escolha livre ao longo da disciplina.  
Apoio contínuo para implementação de métodos estatísticos de análises integrativas na 
software livre “R” (opcional). 
 
OBJETIVOS  
 
Desenvolver a capacidade de articular, focalizar (priorizar e delimitar) e executar 
análises novas (originais) e coerentes que integram resultados de várias fontes para 
responder a perguntas pertinentes no contexto do funcionamento de ecossistemas e os 
seus benefícios múltiplos, diretos para a humanidade (serviços ecossistêmicos finais). 
 
AVALIAÇÃO  
 
Tarefa 1:  Apresentação oral (+slides) das propostas de projeto de análise (30%) 
Tarefa 2:  Apresentação oral (+slides) da análise final (30%) 
Tarefa 3:  Análise final em formato de artigo científico (40%). 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Cobertura dos itens de do conteúdo programático na seguinte ordem (com datas e 
prazos acordados por consenso na turma): 
1) Apresentação da disciplina; Definições; Trabalho individual preparativo de 

fluxograma. 
2) Discussão de hipóteses integrativas e trabalho individual guiado. 
3) Revisão de avanços e dúvidas.  
4) Apresentações orais das propostas de projeto de análise. 
5) Trabalho individual guiado. 
6) Palestras convidadas de análises integrativas bem sucedidas. 
7) Trabalho individual guiado. 
8) Apresentações orais, discussão e dúvidas finais de análise. 
9) Avaliação da disciplina. 
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