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Disciplina: Elaboração e Delineamento de Projetos 

Professores: Luis M. Bini, José A. Felizola Diniz Filho, Thiago Rangel  

Carga Horária: 32h - 2 créditos 

Tipo de disciplina: ( ) Teórica     ( ) Prática     (X )Teórico Prática 

Carga Horária Teórica: 16 h  

Carga Horária Prática: 16 h 

Disciplina: ( ) Obrigatória  (X) Optativa 

 

Objetivos: No final da disciplina, espera-se que os discentes elaborem pré-projetos de 

pesquisa que serão desenvolvidos durante a pós-graduação. 

 

Ementa: Aspectos filosóficos, estrutura de um projeto de pesquisa, abordagens de 

estudos ecológicos, integridade acadêmica 

 

Programa: 

 

Teoria e método em Ecologia e Evolução 

Reprodutibilidade e pré-registro de projetos 

Estratégias analíticas em pesquisa científica 

Estrutura básica de um projeto de pesquisa 

Seminários com as apresentações dos projetos 

 

Avaliação: 

 

A avaliação será baseada nos pré-projetos elaborados pelos discentes. 

 

Instruções gerais para a elaboração dos pré-projetos: 

 

Pré-projeto de pesquisa individual com no máximo 4-5 páginas (espaço duplo; Times 

New Roman, 12) contendo: 

 

Introdução (~1 página). Deve conter uma justificativa do estudo. Deve conter elementos 

que façam com que o leitor entenda a razão de se investigar o que vai ser proposto nos 

objetivos. 

 

Objetivos (~0,5 página). Devem ser claros e não conter coisas do tipo: “Estudar os 

ácaros de Goiás”, “Aumentar o conhecimento sobre as plantas do Cerrado”, “Avaliar a 

diversidade genética de Uefege ufegensis”. O objetivo deve ser uma consequência 

lógica do texto na Introdução. 

 

EMENTA DE DISCIPLINA  

 



Métodos (1-2 páginas). Deve incluir o delineamento amostral ou experimental e as 

análises estatísticas pretendidas. Seja específico e não inclua coisas do tipo “Usarei 

análises univariadas para tratar os dados”, “Usarei ordenação para analisar os dados”. 

 

Resultados Esperados (~1 página). Simule um conjunto de dados no formato que você 

espera obter, analise os dados e descreva os resultados. 

 

Literatura Citada (~0,5 p.). Apenas o estritamente necessário. 
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