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- RETIFICAÇÃO DO ITEM 3.1  
 
Onde se lê: 
 
“Serão ofertadas 07 vagas para o nível de Mestrado e 04 vagas para o nível 
doutorado.” 
 
 
Leia-se: 
 
Serão ofertadas 08 vagas para o nível de Mestrado e 04 vagas para o nível doutorado. 
 
 
No anexo A, acrecenta-se:  
 

Linha de pesquisa: Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional 

Professor 
Orientador 

Temas para mestrado 
Número 
de vagas 
Mestrado 

Sybelle PARCELAS PERMANENTES: ECOLOGIA, MANEJO E SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS 
Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro da América do Sul, ocupando 
uma área de 2 milhões de km² (ALENCAR et al, 2020). Com mais de 4.800 
espécies de plantas e vertebrados não encontrados em nenhum outro 

lugar, o Cerrado é um hotspot global de biodiversidade, abrangendo, 
também, três das maiores bacias hidrográficas da América do Sul e 
contribuindo com 43% das águas superficiais do Brasil fora da Amazônia 
(STRASSBURG, 2017). 
No Estado do Goiás esse bioma ocupa 97% do território. Esse Estado é a 
única unidade federativa inserida inteiramente no bioma Cerrado 

(CASTRO, 2012). O bioma possui um intrincado mosaico de diferentes 
paisagens naturais determinadas por características do solo, regime 
hídrico e perturbações frequentes como o fogo coexistindo adjacentes 
umas às outras (RIBEIRO et al., 2008). 

No entanto, o bioma vem passando por um processo acelerado e intenso 
de ocupação econômica, que associado ao baixo conhecimento do mesmo 
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resultou em um intenso processo de perda de biodiversidade (DIAS, 

2008). As taxas de desmatamento no Cerrado têm sido historicamente 
superiores às da floresta Amazônica devido ao menor esforço 
governamental em prol da sua conservação (SANO et al., 2019).  
Portanto, estudos referentes ao bioma se tornam urgentes e faz-se 

necessário, também, medidas para incentivar a conservação dos 
remanescentes ainda disponíveis.  Como ação para essas áreas, a 
realização de manejo florestal sustentável nas áreas de vegetação nativa 

é uma alternativa interessante. Tudo isso pode ser monitorado através da 
metodologia de parcelas permanentes, que permite avaliar a composição 
e a estrutura florestal e monitorar sua mudança no tempo (Lewis et al, 
2008). 
O Forest Plosts é uma rede mundial que integra parcelas permanentes 
entre regiões e países. É um sítio único para todos aqueles que querem 

medir, monitorar e compreender as florestas do mundo, especialmente as 
tropicais. O escopo do projeto inclui desde estudos ecológicos e 
dendrométricos até estudos sobre serviços ecossistêmicos, como a 
alocação de carbono. 
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