
 

 

 

Diretrizes para elaboração de Planos de Trabalhos 

dos GTs do EECBio 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PLANO DE 

TRABALHO 

 

Os recursos financeiros para custeio disponíveis para cada GT desenvolver 

seus projetos no EECBio foram definidos pelo Conselho Gestor e são apresentados na 

tabela abaixo. 

 

Grupo de Trabalho Recurso total 

disponível* 

Macroecologia e Macroevolução R$ 150.000,00 

Avanços Teóricos e Metodológicos em Ecologia de Comunidades R$ 200.000,00 

Modelos de Nicho Ecológico e Mudança Climática R$ 150.000,00 

Genética e Genômica Evolutiva R$ 250.000,00 

Diversidade Funcional e Ecossistemas R$ 200.000,00 

Conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos R$ 150.000,00 

Monitoramento acústico automatizado em larga escala de anfíbios 

anuros 

R$ 200.000,00 

Ecologia Aquática R$ 200.000,00 

 

* Os valores de R$ 150.000,00 foram estipulados assumindo-se que o GT irá desenvolver apenas atividades de 

pesquisa teórica, envolvendo principalmente a organização de oficinas (workshops), e valores acima disso 

envolveriam trabalhos de campo/experimentais. Caso o GT defina outras estratégias, os valores poderão ser 

revistos/rediscutidos. 

 

 

 

 



 

 

Em função do montante repassado inicialmente pela FAPEG, 50% dos valores 

acima serão concedidos inicialmente, para utilização nos próximos 2 anos (2018 e 

2019). Os recursos destinados a um determinado GT serão realocados para atividades 

gerais do EECBio e/ou redistribuídos para outros projetos ou GTs caso não sejam 

utilizados no prazo inicial de 2 anos, para um próximo ciclo de financiamento. Os 

demais 50% serão concedidos mediante novos projetos e avaliação dos relatórios das 

atividades realizadas em 2018-2019. 

Os GTs poderão incluir, em seus planos de trabalho, recursos para os projetos 

de pesquisas e/ou oficinas (workshops sensu NCEAS/NESCENT/I-DIV), e missões 

nacionais e internacionais no contexto desses projetos e oficinas. As normas para a 

elaboração dos projetos de pesquisas e das oficinas estão descritas nos itens 2 e 3 

abaixo, respectivamente. Para as missões nacionais e internacionais é possível prever 

a vinda de um pesquisador do exterior para participar das oficinas e projetos (e.g., 

trabalhos de campo, por exemplo), ou para missões de intercâmbio entre laboratórios 

do EECBio. Esses planos de trabalho serão avaliados pelo Conselho Gestor e 

divulgados posteriormente no website do EECBio.  

O plano de trabalho de cada GT deverá incluir o nome do GT e uma breve 

contextualização e objetivos gerais. Em seguida, o plano deve apresentar os projetos 

de pesquisa e oficinas, com as suas respectivas equipes, bem como orçamento geral 

detalhado (ver item 4 abaixo). O plano de trabalho de cada GT para o biênio 2018/2019 

deve ser encaminhado, pelo coordenador do GT, para diniz@ufg.br, 

lmbini@gmail.com, levicarina@gmail.com até o dia 15/05/2018. 

 

 

 

2. PROJETOS DE PESQUISA DO EECBio 

 

O EECBio financiará projetos baseados em experimentos, trabalhos de campo, 

sínteses (e.g., análises de biodiversidade utilizando banco de dados públicos ou dados 

obtidos da literatura), modelagem e revisões sistemáticas. Projetos experimentais ou 

envolvendo trabalho de campo devem incluir o bioma Cerrado. Considerando os 

objetivos gerais do EECBio, os projetos de pesquisa devem estar relacionados com 

uma ou mais das 3 linhas de pesquisa (i - Padrões de diversidade em diferentes níveis 
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de organização e escalas de tempo e espaço; ii - Adaptação, evolução do nicho 

ecológico e mudanças climáticas; iii - Planejamento em conservação e uso sustentável 

da biodiversidade). Os projetos devem apresentar um forte componente teórico-

metodológico, integrando de forma coerente os diferentes membros da equipe. Os 

projetos devem considerar o foco principal do EECBio com uma proposta de análise 

e síntese, incluindo, por exemplo, meta-análises, compilações/integrações de novos 

dados, reprodutibilidade de experimentos, comparações de padrões de diversidade 

entre biomas, análises de biodiversidade em meso-escala, etc. Espera-se que os 

projetos do EECBio, de modo geral, procurem responder perguntas importantes e 

definidas de forma clara na área de biodiversidade. Consequentemente, espera-se que 

destes projetos resultem publicações em periódicos com alto impacto e prestígio, de 

elevado impacto acadêmico/social.  

 É importante ressaltar também que esses projetos devem surgir a partir das 

discussões entre os membros do EECBio ligados aos diferentes GTs e não devem ser 

simplesmente uma continuidade de projetos individuais ou de pequenos grupos (ver 

abaixo definições para cadastro de “projetos associados”). Dada a heterogeneidade de 

alguns GTs, não há restrição quanto ao desenvolvimento de mais de um projeto, desde 

que atendidas às condições estabelecidas e que os orçamentos não ultrapassem os 

recursos destinados para cada GT apresentados na Tabela acima.  

 Cada um dos projetos submetidos ao EECBio para financiamento deve conter 

as 10 seções descritas a seguir (conforme estabelecido em reunião do Conselho Gestor 

nos dias 21-22/02/2108) e serem preenchidos no formulário abaixo. 

  



 

 

1. Título: 

 

 

2. Grupo de Trabalho/Linha de pesquisa*: 

 

Grupo de Trabalho (nomes abreviados) Linha 1 Linha 2 Linha 3 

Macroecologia e Macroevolução (  ) (  ) (  ) 

Ecologia de Comunidades (  ) (  ) (  ) 

Modelos de Nicho Ecológico (  ) (  ) (  ) 

Genética e Genômica Evolutiva (  ) (  ) (  ) 

Diversidade Funcional e Ecossistemas (  ) (  ) (  ) 

Conservação da biodiversidade  (  ) (  ) (  ) 

Monitoramento acústico (  ) (  ) (  ) 

Ecologia Aquática (  ) (  ) (  ) 

* Para descrição das linhas, consultar http://www.eecbio.ufg.br/p/20868-eecbio-eixos-tematicos  

3. Coordenador(es/as): 

 

 

 

4. Equipe*:  

 

Nome  Instituição Coordenação (C)/Equipe (E) 

   

   

   

   

   

   

   

* Se necessário, inclua mais linhas. Só devem ser incluídos na equipe, para fins de financiamento, pesquisadores da equipe 

geral do EECBio, de qualquer um dos GTs. 

** - É importante para as metas do EECBio incluir na equipe, se for o caso, alunos de IC, Mestrado/Doutorado, com seus 

respectivos níveis, cursos e programas 

 

 

 

 

http://www.eecbio.ufg.br/p/20868-eecbio-eixos-tematicos


 

5. Resumo para divulgação: 

 

Máximo de 150 palavras (espaçamento duplo, Times New Roman, 12) – descreva a 

importância do projeto para leitores que não são especialistas. 

 

6. Por que esse projeto deve ser financiado pelo EECBio? 

 

Máximo de 500 palavras (espaçamento duplo, Times New Roman, 12). 

 

7. Contextualização e objetivos 

 

Máximo de 1000 palavras (espaçamento duplo, Times New Roman, 12) 

 

8. Material e Métodos 

 

Máximo de 2000 palavras (espaçamento duplo, Times New Roman, 12) 

 

9. Referências 

 

Utilizar formato da Ecology: 

 

Beck, J., et al. 2012. What’s on the horizon for macroecology? Ecography 35:673–

683. 

Legendre, P., and L. Legendre. 1998. Numerical ecology. Second edition. Elsevier, 

Amsterdam, The Netherlands. 

Van der Gucht, K., et al. 2007. The power of species sorting: local factors drive 

bacterial community composition over a wide range of spatial scales. Proceedings of 

the National Academy of Sciences USA 104: 20404–20409. 

 

 

 

 



 

 

10. Cronograma: 

 

Abaixo é apresentado apenas um modelo. Outros formatos são aceitáveis. 

 

Anos 1            2            

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Atividades                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 

Os “projetos associados” ao EECBio são aqueles que, embora não sejam 

financiados diretamente pelo presente projeto, estão associados às suas temáticas e 

linhas de pesquisa e que poderão, em algum momento, se beneficiar do apoio do 

EECBio, em termos de infraestrutura, por exemplo as “facilities” (Clusters e LGBio). 

Não se recomenda o registro de projetos individuais de pesquisa, somente aqueles 

envolvendo diversos membros da equipe do EECBio e que tenham outras fontes de 

financiamento. Se o GT entender que esses projetos podem ser associados ao EECBio 

formalmente, será necessário preencher os itens 1-5 do formulário acima, além do(s) 

órgão(s) financiador(es) e edital no qual o financiamento foi obtido. 

 

 

 

  



 

3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DAS OFICINAS DO EECBio 

 

As oficinas (workshops sensu NCEAS/NESCENT/i-DIV) devem envolver 

pequenos grupos de cientistas (e.g., 10-15 participantes da equipe do EECBio) para 

colaborarem intensivamente em questões relacionadas com os objetivos do EECBio. 

Cada reunião deve durar entre 3-5 dias, conforme orçamento definido pelo GT. As 

propostas de oficinas serão avaliadas considerando os critérios de originalidade e 

consonância com os objetivos do EECBio. Os produtos esperados enquadram-se em 

três categorias amplas: (i) artigos científicos e/ou livros e capítulos de livros; (ii) 

bancos de dados públicos; e (iii) ferramentas computacionais. 

Boas práticas para a realização dessas oficinas podem ser encontradas em:  

http://www.nescent.org/public_documents/WG_CM_Policy/BestPractices.pdf   

https://www.nature.com/news/brainstorming-is-not-the-way-to-discuss-scientific-

issues-1.21951 

Cada proposta da oficina deverá conter os seguintes itens: Título; 

Coordenador; Período previsto (mês/ano); Equipe; Justificativa (até 500 palavras); 

Resumo para divulgação (200 palavras); Contrapartida financeira (caso exista). 

Incentiva-se que as oficinas procurem estimular novas colaborações além das 

já existentes e que incluam múltiplas disciplinas. É importante que a equipe inclua pós-

doutorandos e estudantes de pós-graduação (e eventualmente graduação). Os bolsistas 

DTI dos GTs do EECBio devem participar das oficinas. 

Para definição do orçamento e aquisição de passagens, com pelo menos 60 dias 

de antecedência a coordenação do GT deve enviar um plano atualizado, especialmente 

em termos da definição da equipe e cronograma mais detalhado das viagens. 

 

http://www.nescent.org/public_documents/WG_CM_Policy/BestPractices.pdf
https://www.nature.com/news/brainstorming-is-not-the-way-to-discuss-scientific-issues-1.21951
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4. ORÇAMENTO DETALHADO DO GT (2018-2019) 

 

Item Número ou tipo Valor estimado (R$) 

Diárias (missões, reuniões, oficinas)   

Diárias (trabalho de campo)    

Passagens aéreas (nacionais)   

Passagens aéreas (internacionais)   

Material para laboratório/campo   

Serviços de terceiros (pessoa jurídica)*    

TOTAL   

 

Os itens financiáveis são: passagens aéreas e diárias para trabalhos de campo, 

passagens aéreas e diárias para reuniões e missões, serviços de terceiros (pessoa 

jurídica), reagentes e material (custeio) de laboratório/campo. Será possível realizar 

pagamento de publicações desde que estas estejam diretamente ligadas aos projetos 

dos GTs (regras detalhadas serão divulgadas posteriormente).  

Regras detalhadas para a implementação dos gastos acima serão divulgadas 

posteriormente, a partir das regras de prestação de contas da FAPEG. 

* Especificar o(s) tipo(s), incluindo manutenção de equipamentos, aluguel de veículos e 

publicações. 

 

 


