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Instituto Nacional de Ciência & Tecnologia (INCT) em 

 

ECOLOGIA, EVOLUÇÃO & CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
(EECBIO) 

 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL  

O INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade (EECBIO) reunirá 
especialistas nas principais áreas de pesquisa em biodiversidade, consolidando uma rede 
de pesquisa e de formação de recursos de excelência nessa área. A compreensão dos 
padrões e processos relativos à origem e manutenção da diversidade biológica, em 
diferentes escalas espaciais e em diferentes níveis da hierarquia biológica, permite que 
sejam adotadas medidas adequadas para sua conservação, o que, em última instância, é 
fundamental para a manutenção dos serviços ecossistêmicos que tanto beneficiam as 
sociedades humanas. Assim, o EECBIO será uma referência internacional em análise da 
biodiversidade (com um forte componente teórico e metodológico) e sua conservação, 
mostrando a importância de interação entre pesquisadores de diferentes áreas a fim de 
inovar e definir novas direções de pesquisa e intervenção.  

Alguns aspectos importantes da estrutura adotada para o EECBIO no contexto do edital do 
INCT são: 

1. Embora o tema geral da proposta seja amplo (biodiversidade), a definição da equipe e 
as linhas de pesquisa reforçam claramente um foco em teoria e métodos, integrando 
questões ecológicas e evolutivas com o objetivo de avaliar de forma mais abrangente os 
efeitos de mudanças climáticas, invasões biológicas e mudanças no uso do solo. Não há 
um foco específico em organismos ou biomas, mas sim nas questões científicas e 
aplicadas envolvendo biodiversidade; 

2. A equipe, incluindo as colaborações internacionais, foi definida de forma interdisciplinar 
e a partir de experiências prévias bem sucedidas de cooperação, unificando redes de 
pesquisa já existentes. Assim, a equipe é formada por pesquisadores de diversas regiões 
do país e com diferentes tempos de formação, incluindo desde pesquisadores 1A do CNPq 
até recém-doutores, atuando em universidades consolidadas e em novos câmpus ou 
universidades; 

3. O principal objetivo do EECBIO é criar, ampliar e formalizar redes de cooperação entre 
pesquisadores e grupos de pesquisa, facilitando o intercâmbio de ideias em termos de 
métodos, teorias e subsídios para solução de problemas de conservação. As cooperações 
entre os integrantes do EECBIO ocorrerão tanto em termos do compartilhamento de 
grandes equipamentos (i.e., computadores em rede e equipamentos para análises 
moleculares), quanto em termos do compartilhamento altruísta de ideias e conhecimentos 
(e.g., sugestões de métodos estatísticos e de modelagem, literatura, publicação em 
periódicos científicos, ajuda na formação recursos humanos). A divulgação para a 
sociedade dos resultados gerados nessas cooperações será ativamente incentivada.  

 

Missão: Promover a integração do conhecimento da biodiversidade em diferentes escalas 
espaciais, temporais e níveis da hierarquia biológica (de genes à paisagem), por meio do 
desenvolvimento, aplicação, avaliação e divulgação de métodos inovadores para a 
obtenção e análise de dados. Visa-se assim uma melhor compreensão dos padrões e 
processos ecológicos e evolutivos envolvidos na origem e manutenção da biodiversidade, 
bem como a otimização de estratégias para sua conservação com base em evidências 
sobre efeitos antrópicos, especialmente causados por efeitos de mudanças climáticas, 
invasões biológicas e mudanças no uso do solo. 
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2. A ESTRUTURA DO EECBIO 

 

2.1. Gestão e Administração 

 

Instituição-sede: UFG 

Instituições Associadas (Brasil): EMBRAPA, IFG, PUCGO, PUCMG, PUCRS, UEG, 
UEM, UEM, UESC, UFBA, UFC, UFG, UFMG, UFMS, UFMT, UFPA, UFPR, UFRB, 
UFRGS, UFRJ, UFS, UFSM, UFU, UNAERP, UnB, UNESP, UNICAMP, UNIRIO, 
UNISANTA, USP, UTFPR 

 

Instituições Associadas (Internacional): University of Kansas, Universidad Nacional del 

Comahue, Museu Nacional de Ciencias Naturais (CSIC), University of California, 

Universidade da Dinamarca/CMEC, Stellenbosch University, Universidade de Toronto, 

University Halle-Wittenberg, University of Queensland, Finnish Environmental Institute, 

University of Guelph, Universidade de Toronto, University of Florida, Universidad Rey Juan 

Carlos, Imperial College, University of Alcalá, Universidade do Minho, University of Quebec 

at Montreal, Institute of Marine Sciences (CSIC), University of Connecticut, James Cook 

University, Université Joseph Fourier, Charles University, University of Duke 

 

Suporte Institucional (centros): I-Div (“Centro Alemão de Pesquisa em Biodiversidade 
Integrativa”), Centro de Macroecologia, Evolução e Clima (CMEC) e “Centro de Excelência 
para Invasões Biológicas” (CIB) 

 

Estrutura Administrativa: 

Coordenação Geral: José Alexandre Felizola Diniz-Filho  

Vice-Coordenação: Luis Mauricio Bini  

Sub-Coordenação de Pesquisa (sc-PQ): Luis Mauricio Bini / Levi Carina Terribile 

Sub-Coordenação de Formação de Recursos Humanos (sc-RH) – Adriano S. Melo 

Sub-Coordenação de Comunicação e Divulgação Científica (sc-CDC) –Thannya N. Soares 
(apoio e contato ao MediaLab.UFG - Cleomar Rocha) 

Sub-Coordenação de Transferência de Tecnologia & Interação com a Sociedade (sc-TTS) 
– Rafael D. Loyola 

Sub-Coordenação Financeira – Rogério P. Bastos / Mariana Pires de Campos Telles 

 

Conselho Gestor: Coordenadores e subcoordenadores executivos (acima) e os seguintes 
representantes das instituições associadas: 

- Loreta Brandão de Freitas (UFRGS) 

- João Carlos Nabout (UEG) 

- Mariana M. Vale (UFRJ) 

- Ricardo Dobrovolski (UFBA) 

- Sidinei M. Thomaz (UEM) 

- Thomas Lewinsohn (UNICAMP) 
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A estrutura administrativa do EECBIO inclui uma série de subcoordenações que seriam 
responsáveis por atividades especificas (de forma executiva) e o comitê gestor, que 
incluiria também pesquisadores e que seria responsável pelas decisões sobre metas e 
distribuição de recursos. Cada um dos objetivos e metas abaixo estaria ligado a uma 
dessas subcoordenações (ver seção 3.1). A subcoordenação de pesquisa possui o maior 
número de atribuições e seria assumida pela vice-coordenação do EECBIO, com mais o 
apoio da Dr. Levi Carina Terribile. A coordenação financeira e administração também seria 
dividida entre 2 pesquisadores, Rogerio P. Bastos e Mariana P. C. Telles. 

O EECBIO propõe uma série de atividades de pesquisa, formação de recursos humanos e 
interação com a sociedade e com setores governamentais e ONGs, e a distribuição de 
recursos deverá ser organizada pelo Comitê Gestor (CG). Os pesquisadores do EECBIO 
listados na presente proposta (Tabelas 1 e 2) poderão participar de todas as atividades 
propostas e encaminhar ao CG propostas e solicitações de recursos. 

As reuniões de trabalho serão organizadas pela coordenação do EECBIO serão o primeiro 
momento de discussão dos projetos de pesquisa, tanto os projetos temáticos quanto os 
projetos menores. Essas reuniões devem reunir os pesquisadores do EECBIO a fim de 1) 
discutir propostas de pesquisa integradas e inovadoras nas linhas de pesquisa propostas 
e, em um segundo momento, 2) apresentar essas propostas para os demais colegas, 
definindo inclusive as necessidades de recursos de capital/custeio e bolsas. O Comitê 
Gestor, posteriormente, decidirá quais propostas e projetos serão aprovados. 

As demandas dos pesquisadores do EECBIO em termos de bolsas, “working groups”, 
visitas de pesquisadores internacionais e mobilidade interna entre laboratorios, propostas 
de disciplinas integradas, publicação de livros e “white-papers” e outras atividades serão 
apresentadas após chamadas internas (exceto se já acopladas a projetos, discutidos nas 
reuniões bi-anuais). O CG irá decidir sobre quais propostas serão financiadas e 
acompanhar sua execução. 

 

 

 

2.2. A Equipe do EECBIO  

 

2.2.1. Distribuição Geográfica e Institucional 

 

A equipe de pesquisadores do EECBIO (Tabela 1) foi definida pela integração de 
pesquisadores de alto nível e jovens doutores que já possuem interação na forma de 
participação conjunta em projetos e publicações, principalmente a partir dos grupos de 
pesquisa e programas de pós-graduação da instituição sede. A fim de alcançar os objetivos 
e metas do EECBIO, essa equipe inclui pesquisadores com diferentes formações e 
atuando em diferentes linhas de pesquisa: ecologia teórica, fisiologia, biologia molecular, 
bioinformática e computação (Tabela 1). As ações dos pesquisadores do INCT foram 
classificadas em 4 grupos, com base em experiências prévia e nas discussões iniciais 
sobre a estruturação e funcionamento do EECBIO: teoria e métodos, obtenção de dados 
moleculares, experimentação e coleta de campo, sendo que os pesquisadores poderão 
atuar de forma diversificada (por exemplo, desenvolvendo métodos e teoria a partir de 
dados moleculares, ou experimentais). 

Alguns dos membros da equipe são jovens doutores que estão iniciando suas carreiras, 
atuando em novos câmpus ou novas Universidades no interior do Brasil. Isso, ao mesmo 
tempo, reforça a importância da presente proposta em termos de interiorização e 
consolidação de grupos de pesquisa fora dos grandes centros. A aprovação da presente 
proposta será extremamente importante para consolidar esses grupos jovens, e permitir a 
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manutenção das atividades dos demais pesquisadores. Indubitavelmente, o EECBIO 
potencializará toda essa rede de interações. 

Especificamente, a equipe do ECCBIO é formada por um total de 103 docentes e 
pesquisadores oriundos de 30 instituições de ensino superior e pesquisa, com atuação nas 
diferentes áreas de conhecimento envolvendo biodiversidade e amplamente distribuídas 
no Brasil (11 Estados + DF) (Fig. 1). To total de 103 pesquisadores, 38 são do Estado de 
Goiás, e destes 31 são da Instituição-sede. Desse total, 58 são bolsistas de produtividade 
do CNPq (incluindo 27 PQ nível 1 e 7 PQ nível 1A). Além disso, estão incluídos 28 
pesquisadores de 13 países (Tabela 2), destacando pesquisadores que já possuem forte 
interação com a equipe nacional e/ou pesquisadores de destaque nas linhas do EECBIO 
e que podem gerar novas interações importantes (Fig. 2). A equipe inclui assim tanto 
pesquisadores mais experientes quanto recém-doutores, com anos de doutoramento 
variando entre 1982 e 2014 (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 1. Distribuição do número de pesquisadores do EECBIO por cidade no Brasil. 
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Fig. 2. Distribuição de colaborações internacionais declaradas (escala de cores) e participação de 
pesquisadores internacionais na equipe do ECCBIO (setas). 

 

 

 

Fig. 3. Distribuição de frequência (f) dos “Ano de Doutorado” dos pesquisadores do EECBIO, 
mostrando os diferentes níveis de experiência dos pesquisadores. 

 

 

 

 

Ano de Doutorado / PhD year

f

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5



6 
 

2.2.2. Produção Científica 

 

Em função do EECBIO reunir pesquisadores experientes e diversos líderes em suas áreas 
de pesquisa, a produção científica, em média, é bastante consolidada. Os 103 
pesquisadores brasileiros publicaram, segundo dados do CV Lattes do CNPq (consulta em 
agosto de 2014), cerca de 3000 artigos científicos, 50 livros e 300 capítulos de livros entre 
2008 e 2013. Utilizando o Qualis da CAPES como referência, esses pesquisadores 
publicaram em média 3,8 artigos A1 equivalentes / docente / ano entre 2008 e 2013 (Fig. 
4). Embora a distribuição seja naturalmente assimétrica à direita, espera-se que as ações 
do EECBIO diminuam essa assimetria (e isso pode ser de fato um indicador métrico da 
ação do EECBIO). Note-se também que uma das metas do EECBIO é melhorar essa 
produção, principalmente em termos de inserção internacional (i.e., do total de quase 3000 
artigos produzidos entre 2008 e 2013, apenas 29.5% foram publicados em periódicos com 
IF > 2,0, e apenas 34.7% em periódicos considerados A1 pelo Qualis/CAPES). A estatística 
h mediana é de 6, variando entre 0 e 34 (Fig. 4). 

 

 

2.2.3. Integração entre as Áreas de Atuação 

 

A produção da equipe do EECBIO, além de ser relativamente elevada, já mostra uma clara 
integração entre os membros da equipe (uma vez que esta foi montada com base em 
experiências previas bem sucedidas de interação). Em função do número elevado de 
pesquisadores envolvidos, uma rede de autorias é difícil de visualizar, pois envolveria 
necessariamente todos os co-autores de todos os artigos publicados (mas uma rede local 
deverá ser montada manualmente logo no inicio do EECBIO, no conntexto da meta de 
avaliação da produção). Entretanto, é possível usar as áreas das revistas (no Web of 
Science, entre 2008 e 2014) utilizadas pelos pesquisadores para construir uma rede de 
interação que mostra a atuação da equipe em diferentes áreas (Fig. 5). O tamanho dos 
circulos é proporcional às áreas do WoS/JCR no qual a revista é classificada, e as ligações 
mostram revistas que são classificadas em diferentes áreas.  

Fica claro pela rede que as principais áreas de atuação dos pesquisadores se enquadram 
na proposta do EECBIO (“Environmental Sciences and Ecology”, “Biodiversity & 
Conservation” and “Zoology”,”Evolutionary Biology”, “Genetics& Heredity”), sendo 
importante destacar que as revistas estão fortemente integradas entre essas áreas. É 
interessante também destacar a ligação entre “Environmental Science & Ecology” e 
“Computer Sciences”, “Geology”, “Remote Sensing”. Um arranjo das palavras-chave dos 
artigos do WoS/JCR no “Wordle” (Fig. 6) também revela o mesmo padrão de atuação dos 
pesquisadores do EECBIO 
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Tabela 1. Equipe do EECBIO, incluindo nome do pesquisador, CPF, produção, área de pesquisa (Área) e Atuação, classificada em teoria e métodos (T), trabalho 

de campo (C), Análise genética e genômica (G), e experimentação (E). Os dados de formação e pesquisa incluem o ano de obtenção do doutorado (Ano), ser 

bolsista de produtividade do CNPq (PQ), a estatística H de Hisrch com base em citações no Web of Science, o número de artigos entre 2008 e 2013 (últimos 6 

anos) e o número de artigos A1-equivalente pelo QUALIS da CAPES. A atuação na pós-graduação inclui o número de mestrandos e doutorandos (PG) e Pós-

Doutorandos (PG) orientados entre 2008 e 2013, além das orientações de pós-graduação (PG(A)) e pós-doutorado (PosDoc(A)) em andamento. 

              
Nome Instituição CPF Área Atuação Ano PQ H Artigos A1_Equiv PG PosDOc PG(A) PosDoc(A) 

Adriano Sanches Melo UFG 118.432.888-93 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2002 2 12 39 31.25 9 1 5 0 

Alessandra Tomaselli Fidelis UNESP 269.403.878-62 Bioinformatica T 2008   5 13 9.8 0 0 6 0 

Alessandro Ribeiro de Morais IFG (Rio Verde) 014.459.411-04 Ecol.Animal C 2014   0 18 10.7 0 0 0 0 

Aletéia Patrícia F. de Araújo UnB 433.418.882-68 Bioinformatica T 2008   0 1 0.85 0 0 3 0 

Alexandre Schiavetti UESC 123.522.798-79 Ecol.Animal C 2002 2 3 42 29.5 25 1 20 1 

Alexandre Siqueira G. Coelho UFG 491.567.801-68 Bioinformatica G/T 2002   7 13 12.1 10 0 8 0 

Aline Pedroso Lorenz Lemke UFMS 937.128.550-87 Genet/Genomica G 2006   5 5 4.4 3 2 2 0 

Ana Clara de O. F. Barbosa IFG (Urutai) 713.710.791-53 Genet/Genomica G 2014   0 0 0 0 0 0 0 

Ana Maria Soares Pereira UNAERP 109.039.148-08 Genet/Genomica G 1997 1D 0 49 39.9 8 0 8 0 

André Andrian Padial UFPR 007.479.779-41 Ecol.Comun.Ecos. G 2010   6 19 15.25 2 0 6 0 

André Victor Lucci Freitas UNICAMP 253.834.388-74 Ecol.Animal C/T 1999 1B 20 82 59.5 4 6 7 2 

Arthur A Bispo de Oliveira UFG 030.087.839-70 Ecol.Paisagem C/T 2010   0 6 3.75 0 0 6 0 

Bianca Waleria Bertoni UNAERP 807.47.448-76 Genet/Genomica G 2002 2 0 37 29.25 3 0 7 0 

Carlos Arturo Navas Iannini IB-USP 213.419.128-76 Ecofisiologia E/T 1995 1D 16 33 23.1 7 2 9 1 

Carlos Eduardo de V. Grelle UFRJ 884.803.807-72 Macroecol. Biogeogr T 2000 2 10 31 21.7 13 2 6 2 

Claudio Jose B. de Carvalho UFPR 313.150.207-00 Filogenetica T 1988 1A 10 48 33.35 19 5 7 2 

Cleomar de Sousa Rocha UFG 423.366.431-20 Comunic.Divulg.Cient T 2004 2 0 3 2.85 9 0 8 6 

Daniel de Brito C. da Silva UFG 053.753.947-66 Ecol.Animal C/T 2005 2 9 30 21.95 11 0 6 1 

Daniel de Paiva Silva UFPA 071.890.396-00 Ecol.Animal C/T 2014   2 6 4.8 0 0 0 0 

Daniela de Melo e Silva UFG 810.212.591-87 Genet/Genomica G 2006   4 30 23.15 10 0 8 0 

Denise de C. Rossa-Feres UNESP 031.836.068-36 Ecol.Animal C 1997 1B 9 51 38.15 13 2 7 0 

Dilermando P. Lima Junior UFMT 068.877.126-28 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2012   0 18 15.1 0 0 1 0 

Edésio Fialho dos Reis UFG 629.406.006-00 Genet/Genomica G 2000 2 0 16 13.2 11 0 6 1 

Eduardo A. de Mattos UFRJ 856.225.087-20 Ecofisiologia E/T 1996 2 10 16 12.4 4 2 4 1 

Eduardo Eizirik PUCRS 705.030.280-53 Genet/Genomica G/T 2002 1C 24 35 30.95 21 0 5 3 

Enio Egon Sosinski Junior Embrapa 661.955.270-68 Ecol.Comun.Ecos. C 2005   0 6 5.7 0 0 1 0 

Erich Arnold Fischer UFMS 078.849.628-02 Ecol.Comun.Ecos. G/C 2000 2 7 22 14.65 14 1 11 1 

Evandro Novaes UFG 293.818.058-65 Bioinformatica T 2010   6 8 7.55 1 0 3 1 

Fabiano Rodrigues de Melo UFG-Jatai 729.794.616-87 Ecol.Animal C 2004   2 21 12.8 6 1 11 0 

Fabio de Oliveira Roque UFMS 126.799.518-16 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2005 2 6 26 18.55 11 0 4 0 

Fabricio Barreto Teresa UEG 297.115.908-67 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2012   3 14 11.3 0 0 6 0 
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Fausto Nomura UFG 216.123.288-65 Ecol.Animal C/T 2008   4 17 12.95 3 0 4 0 

Fernanda Lima UnB 827.477.097-87 Bioinformatica T 2003   2 0 0 0 0 0 0 

Fernando Luiz F. de Quadros UFSM 264.844.120-49 Ecol.Comun.Ecos. C 1999 2 0 30 21.25 20 0 10 1 

Fernando Ribeiro Gomes IB/USP 161.447.268-88 Ecofisiologia E/T 2002   12 16 12.15 5 0 10 0 

Franco Leandro de Souza UFMS 071.409.528-17 Ecol.Animal C 1999 2 7 28 18.05 6 1 7 0 

Frederico A. G. Guilherme UFG-Jatai 888.812.616-34 Ecol.Vegetal C 2003   3 14 9.65 8 0 4 0 

Geraldo Wilson A. Fernandes UFMG 373.289.136-49 Ecol.Comun.Ecos. C/T 1992 1A 16 133 91.55 28 4 12 1 

Gerhard Ernst Overbeck UFRGS 854.819.470-72 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2005   9 18 9.95 5 0 10 0 

Glauco Machado USP-SP 264.580.448-95 Ecol.Animal E/T 2002 1C 0 30 25.65 8 2 4 1 

Guilherme de Oliveira UFRB 730.607.391-53 Macroecol. Biogeogr T 2010   7 23 19.85 0 0 0 0 

Jean Paul Walter Metzger USP 087.174.928-90 Ecol.Paisagem T 1995 1A 25 59 55.45 6 6 10 0 

João Carlos Nabout UEG 935.461.731-04 Limnologia E/T 2009 2 8 38 32.45 4 0 4 1 

Jose Alexandre F. Diniz Filho UFG 453.271.065-00 Macroecol. Biogeogr G/T 1994 1A 36 150 127.5 17 9 10 1 

José Pedro Pereira Trindade EMBRAPA 643.969.240-20 Ecol.Comun.Ecos. C 2003   0 6 5.1 0 0 0 0 

Jose Perez Pombal Junior UFRJ 000.000.000-06 Ecol.Animal C 1995 1C 0 26 16.7 15 0 2 2 

Lázaro José Chaves UFG 090.606.261-68 Genet/Genomica G/T 1985 1D 9 38 28.5 6 2 7 0 

Lazaro Luiz Mattos Laut UNIRIO 083.044.727-08 Paleoecologia C/T 2007 2 0 17 12.35 0 0 3 0 

Leandro da Silva Duarte UFRGS 803.456.540-72 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2007 2 9 27 25.05 5 0 10 0 

Leandro Juen UFPA 888.801.761-53 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2011 2 4 27 20.85 2 0 11 0 

Leonor Patricia C. Morellato UNESP 025.113.028-29 Ecol.Vegetal C/T 1991 1C 13 27 21.4 9 7 10 2 

Levi Carina Terribile UFG-Jatai 955.378.640-53 Macroecol. Biogeogr T 2009 2 6 26 21.95 2 2 1 1 

Loreta Brandão de Freitas UFRGS 449.213.220-15 Genet/Genomica G 1997 1C 10 24 21.05 11 6 8 2 

Lucia Garcez Lohmann USP 153.268.978-06 Ecol.Veget T 2003 1C 12 31 26.4 13 4 3 5 

Luciana Barreto Nascimento PUC Minas 496.196.246-53 Ecol.Animal C 2003   4 20 13 3 0 4 0 

Ludgero Cardoso Galli Vieira UnB 891.694.681-68 Limnologia C/E 2008   0 20 15.65 1 0 2 0 

Luis Mauricio Bini UFG 121.227.328-14 Limnologia T/E 2001 1A 24 86 74.1 8 5 4 1 

Marcio Roberto Pie UFPR 852.605.339-68 Filogenetica G/T 2007 1C 13 47 35.2 16 0 7 0 

Marcos José da Silva UFG 035.653.704-83 Ecol.Vegetal C 2010 2 0 33 19.4 2 0 6 0 

Marcus Vinicius Cianciaruso UFG 219.762.198-09 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2009 2 8 38 31.5 5 0 6 0 

Maria Emilia M. T. Walter UnB 000.000.000-01 Bioinformatica T 1999 2 0 7 5.6 7 0 8 1 

Maria Lucia Lorini UNIRIO 673.068.889-00 Macroecol. Biogeogr T 2007   0 12 7.75 0 0 5 0 

Mariana Moncassim Vale UFRJ 038.165.867-83 Macroecol. Biogeogr T 2007   4 12 8.65 2 0 5 0 

Mariana Pires de C. Telles UFG 659.506.581-91 Genet/Genomica G/T 2005 1D 9 48 38.1 12 3 14 1 

Mário Almeida Neto UFG 960.497.406-82 Ecol.Comun.Ecos. T 2006 2 10 20 18.2 5 0 6 0 

Maristela Terto de Holanda UnB 838.075.194-91 Bioinformatica T 2007   0 2 1.85 4 0 3 0 

Marlon Zortéa UFG-Jatai 914.190.777-91 Ecol.Animal C 2001   0 8 5.6 1 0 1 0 

Matheus de S.Lima Ribeiro UFG-Jatai 714.216.101-91 Paleoecologia T 2013   0 26 20.65 0 0 0 0 

Mauricio Osvaldo Moura UFPR 768.516.729-87 Filogenetica T 2000   6 14 9.85 7 0 7 1 

Mauro Galetti Rodrigues UNESP 120.287.488-69 Ecol.Comun.Ecos. C/T 1996 1A 21 59 48.65 14 7 6 1 
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Miguel Petrere Junior UNISANTA 373.462.108-91 Ecol.Comun.Ecos. T 1982   0 33 25.35 14 4 3 1 

Milton Cezar Ribeiro UNESP 127.041.188-84 Ecol.Paisagem C/T 2010 2 5 24 21 2 0 3 1 

Mirco Solé UESC 834.211.060-53 Ecol.Animal C 2004 2 7 35 21.5 13 0 16 1 

Natália Mundim Tôrres UFU 711.197.521-91 Ecol.Comun.Ecos. T 2010   0 29 21.55 1 0 3 0 

Natan Medeiros Maciel UFG 029.208.026-31 Filogenetica T 2008   3 15 10.4 3 0 2 0 

Nelson Jorge da Silva Jr PUCGO 233.380.241-34 Ecol.Animal C 1995 2 0 32 21.95 14 0 1 0 

Paulo Christiano de A. Garcia UFMG 406.836.214-91 Ecol.Animal C 2003 2 8 25 15.55 8 0 7 0 

Paulo De Marco Júnior UFG 794.803.496-04 Ecol.Comun.Ecos. T/C 1999 1B 15 64 51.6 22 7 7 0 

Paulo Roberto Guimarães Jr USP 220.834.708-00 Ecol.Comun.Ecos. T 2006 2 15 49 47.05 6 0 5 3 

Priscilla de Carvalho UFG 030.589.459-57 Limnologia T/E 2009   0 17 14.15 0 0 2 0 

Rafael Dias Loyola UFG 044.422.016-09 Macroecol. Biogeogr T 2008 2 14 66 51.1 5 0 12 1 

Ricardo Dobrovolski UFBA 824.738.110-91 Macroecol. Biogeogr T 2012   5 18 15.45 0 0 1 0 

Rodrigo Damasco Daud UFG 251.932.948-39 Ecol.Animal C 2009   3 10 6.85 1 0 0 0 

Rodrigo Lingnau UTFPR 019.142.619-92 Ecol.Animal C 2009   4 16 9.55 1 0 2 0 

Roger Paulo Mormul UEM 046.108.109-13 Limnologia C/E 2011   7 22 17.5 3 0 5 0 

Rogerio Parentoni Martins UFC 119.055.816-53 Ecol.Comun.Ecos. T 1991   10 32 20.75 7 0 0 1 

Rogerio Pereira Bastos UFG 953.726.797-00 Ecol.Animal C/T 1996 1C 11 39 25.05 20 0 6 0 

Rosana Tidon UnB 071.634.118-29 Ecol.Animal C 1992 2 6 20 13.5 9 1 2 0 

Rosane Garcia Collevatti UFG 085.017.398-12 Genet/Genomica G/T 2000 1D 12 52 45.2 12 2 13 1 

Sandra Cristina Müller UFRGS 770.435.960-68 Ecol.Comun.Ecos. C/T 2005 2 7 18 15 10 0 8 0 

Sandro Luis Bonatto PUCRS 413.586.190-34 Genet/Genomica G/T 1997 1C 23 57 51.3 15 5 5 1 

Sidinei Magela Thomaz UEM 043.439.528-51 Limnologia C/T 1995 1B 19 61 49.65 13 1 10 1 

Sidney Feitosa Gouveia UFS 014.784.905-51 Macroecol. Biogeogr T 2013   2 18 13.25 0 0 1 0 

Tadeu de Siqueira Barros UNESP 295.071.498-64 Ecol.Comun.Ecos. T 2010   7 29 22.2 0 0 6 0 

Thales Renato O. de Freitas UFRGS 238.934.600-63 Genet/Genomica G 1990 1B 15 48 39.65 25 10 12 3 

Thannya Nascimento Soares UFG 926.271.021-68 Genet/Genomica G 2009 2 0 26 22.4 5 0 3 0 

Thiago F.L. V. de B. Rangel UFG 961.339.451-68 Macroecol. Biogeogr T 2010 2 20 53 48.65 2 0 6 1 

Thomas Michael Lewinsohn UNICAMP 238.320.457-91 Ecol.Comun.Ecos. T 1988 1C 17 26 22.25 2 1 4 0 

Tiago Bosisio Quental USP 985.277.207-44 Paleoecologia T 2008   7 8 8 0 0 4 0 

Valerio De Patta Pillar UFRGS 303.732.550-04 Ecol.Comun.Ecos. C/T 1992 1A 19 52 46.5 13 6 9 6 

Victor Lemes Landeiro UFMT 950.975.621-00 Limnologia T 2011   7 21 17.6 0 0 2 0 

Viviane Gianluppi Ferro UFG 931.183.840-34 Ecol.Animal C 2007   4 9 6.75 1 0 2 0 

Wilian Vaz-Silva PUCGO 855.118.891-72 Ecol.Animal C 2009   0 23 10.6 0 0 0 0 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Table 2. International team of EECBIO, including Institution and city/country, research área, citations and h from google scholar and associated researcher in Brazil. 

 

Name Institution City/Country Area  Citations h-index Associated researcher in Brazil 

A. Townsend Peterson Biodiversity Institute Lawrence,KS/USA Macroecologia/Biogeografia 29428 75 José Alexandre F. Diniz Filho 

Adriana Ruggiero Universidad Nacional del Comahue - CRUB Bariloche/Argentina Macroecologia/Biogeografia 854 15 José Alexandre F. Diniz Filho 

Ana Margarida Coelho dos Santos Museu Nacional de Ciencias Naturais (MNCN) Madri/Espanha Macroecologia/Biogeografia 224 8 Paulo de Marco Jr 

Bradford A. Hawkins University of California Irvine,CA/USA Macroecologia/Biogeografia 10430 47 José Alexandre F. Diniz Filho 

Carsten Rahbek Universidade da Dinamarca/CMEC Copenhage/Dinamarca Macroecologia/Biogeografia 9924 48 José Alexandre F. Diniz Filho 

David Mark Richardson Stellenbosch University Africa do Sul Ecol.Comun.Ecos 26100 49 Rafael Loyola 

David Nogués-Bravo Universidade da Dinamarca/CMEC Copenhage/Dinamarca Macroecologia/Biogeografia 2312 24 Matheus Lima Ribeiro 

Helene H. Wagner Universidade de Toronto Toronto/Canada Genetica/Genomica 1032 17 Mariana P C Telles 

Helge Bruelheide University Halle-Wittenberg Halle, Alemanha Ecol.Comun.Ecos 2254 26 Valerio P. Pillar 

Hugh Possigham University of Queensland Queenslad/Australia Macroecologia/Biogeografia 24501 80 Rafael Loyola 

Jani Heino Finnish Environmental Institute Oulu/Finlândia Ecol.Comun.Ecos 2981 34 Luis Mauricio Bini 

Joaquín Hortal Museu Nacional de Ciencias Naturais (MNCN) Madri/Espanha Macroecologia/Biogeografia 3086 30 Jose Alexandre F Diniz Filho 

Jorge Lobo Museu Nacional de Ciencias Naturais (MNCN) Madri/Espanha Macroecologia/Biogeografia 6281 41 Paulo de Marco Jr 

Karl Cottenie University of Guelph Guelph/Canada Ecol.Comun.Ecos 2272 22 Luis Mauricio Bini 

Marie-Josée Fortin Universidade de Toronto Toronto/Canada Genetica/Genomica 11106 54 Mariana P C Telles 

Matias Kirst University of Florida Gainsville, Fl /US Genetica/Genomica 4217 25 Mariana P C Telles 

Miguel Ángel Olalla Tárraga Universidad Rey Juan Carlos Madri/Espanha Macroecologia/Biogeografia 783 16 José Alexandre F. Diniz Filho 

Miguel Araujo Imperial College Silwood Park/UK Macroecologia/Biogeografia 22510 65 Jose Alexandre F Diniz Filho 

Miguel Rodriguez A. Fernandez University of Alcalá (UAH) Alcalá de Henares/Espanha Macroecologia/Biogeografia 2024 26 José Alexandre F. Diniz Filho   

Paulo Alexandre M. Marques Universidade do Minho  Minho, Portugal Ecologia Animal 79 6 Rogerio P Bastos 

Pedro Peres Neto University of Quebec at Montreal Montreal, Canada Ecol.Comun.Ecos 5750 28 Jose Alexandre F Diniz Filho 

Rafael Ignacio M. M. de Orense Museu Nacional de Ciencias Naturais (MNCN) Madri/Espanha Ecologia Animal 659 13 Rogerio P Bastos 
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Ramiro Logares  Institute of Marine Sciences Barcelona, Espanha Genetica/Genomica 525 13 Joao Carlos Nabout 

Robert K Colwell University of Connecticut Storrs/US Macroecologia/Biogeografia 26467 52 Thiago F Rangel 

Robert Pressey James Cook University Townsville/Australia Macroecologia/Biogeografia 18153 64 Rafael Loyola 

Sandra Lavorel Université Joseph Fourier Grenoble/França Ecol.Comun.Ecos 12232 67 Valerio P. Pillar 

Sara Varela Charles University Praga/Republica Tcheca Macroecologia/Biogeografia 132 6 Matheus Lima Ribeiro 

Stuart Pimm University of Duke Durham/US Ecol.Comun.Ecos 22784 71 Mariana M Vale 
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(A) 

 
(B) 

 
 

Fig. 4. (A) Distribuição da produção dos pesquisadores do EECBIO segundo dados das 
plataformas Lattes e Qualis/CAPES, em termos de numero de artigos A1-equivalente entre 2008 
e 2013 (esse número foi calculado assumindo-se que artigos em periódicos classificados como 
A1 (Qualis de qualquer área, mas em geral com IF > 2) possuem peso 1, A2 com peso 0.85, B1 
com peso 0.75, e assim sucessivamente. (B) Distribuição da estatística H de Hirsch. 
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Fig. 5. Rede de integração entre as áreas dos periódicos nos quais os pesquisadores do EECBIO puclicaram, entre 2008 e 2013, classificadas 
também de acordo com as áreas da CAPES (cores). 
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Fig. 6. Arranjo de frequência das palavras-chave dos artigos publicados pela equipe do EECBIO entre 2008 e 2013. Destaque para as principais 
palavras que compõe a missão do EECBIO (Biodiversity,  Conservation,analysis, structure, genetic, phylogenetic), além das regiões e biomas 
utilizados (Atlantic, Cerrado, Brazil, Neotropics) .
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2.2.4. Orientação em Programas de Pós-Graduação e Pós-Doutorado 

 

Do total de pesquisadores, 86 já atuam em cerca de 70 programas de Pós-Graduação, 
incluindo diversos programas com nível 6 e 7 na área de Biodiversidade da CAPES. Os 
pesquisadores já orientaram dissertações e teses, em um total de 857 alunos formados 
nos últimos 6 anos, entre 2008 e 2013, e um total de 120 pós-doutores (Fig. 7). Há um 
total de 223 mestrandos, 335 doutorandos e 64 pós-doutorados em andamento. Há, ao 
mesmo tempo, diversos programas novos com nível 3 envolvidos na proposta e que 
ainda precisam ser consolidados e ampliados, e a aprovação da presente proposta seria 
importante nesse processo, especialmente na criação de doutorados associados a 
esses programas. Os pesquisadores do INCT orientaram, além disso, quase 1000 
alunos de graduação (ICs e TCCs), havendo cerca de 160 orientações dessa natureza 
em andamento, o que mostra também que há um excelente potencial de “recrutamento” 
para atividades de pesquisa (e o EECBIO poderá potencializar isso ainda mais, 
permitindo o intercâmbio desses alunos para outros programas de Pós-Graduação). 
Isso demonstra o potencial já estabelecido (mas que pode ser ampliado) de formação 
de recursos humanos da equipe. 

 

 

Fig. 7. Distribuição de frequências da orientação de estudantes de pós-graduação (mestrado + 
doutorado) entre 2008 e 2013, pelos pesquisadores do EECBIO. 
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2.2.5. Projetos e Financiamento 

 

Finalmente, por incluir diversos pesquisadores com ampla experiência em pesquisa e 
formação de recursos humanos, há um número muito grande de projetos finalizados ou 
em andamento nos últimos 5 anos. Os 103 pesquisadores da equipe coordenaram cerca 
de 280 projetos de pesquisa financiados, captando em média cerca de R$ 
200.000,00/pesquisador/ano. Isso mostra a capacidade de captação de recursos tanto 
dos órgãos federais e estaduais de fomento à pesquisa quanto da iniciativa privada 
(ONGs e empresas) e sem dúvida a inserção dos pesquisadores em um INCT 
potencializa essa capacidade de captação por meio de ampliação das interações e do 
estímulo geral às atividades de pesquisa, conforme definido na missão do instituto. 

Foram coordenados uma série de projetos de maior porte, incluindo coordenação de 
projetos PRONEX, PELD, programa PRÓ-CENTRO-OESTE do MCTI (ver “projetos de 
pesquisa”, em anexo). Nesse contexto de projetos em particular é importante destacar 
que os 2 coordenadores gerais da presente proposta (J. A. F. Diniz-Filho e L. M. Bini) 
coordenaram uma sequência de projetos integrados, incluindo um projeto PRONEX no 
edital Centro-Oeste, entre 2003 e 2006, cujo objetivo foi avaliar padrões geográficos da 
diversidade do Cerrado  

Mais recentemente, J. A. F. Diniz-Filho e M. P. C. Telles coordenaram a rede GENPAC 
(“Genética Geográfica e Planejamento Regional para Conservação de Recursos 
Naturais do Cerrado”) do edital Pró-Centro-Oeste do MCTI/CNPq/CAPES/FAPs. Esse 
projeto deverá ser finalizado em dezembro de 2015 (o programa foi prorrogado em 
função de atraso no repasse de recursos pelas FAPs). A rede GENPAC integrou um 
total de 70 pesquisadores de 16 IES do Centro-Oeste e foi financiada pelo MCTI-CNPq-
FAPs com um recurso da ordem de R$ 4.500.000,00. Esse projeto permitiu o inicio de 
uma série de interações importantes.  

O EECBIO é, em um certo sentido, uma ampliação desses dois projetos para uma 
escala mais ampla, tanto em termos de alcance geográfico (do Centro-Oeste/Cerrado 
para todo o Brasil) quanto em termos de assunto (o GENPAC está focado em análises 
integradas de dados genético-populacional, e o EECBIO deverá ampliar essa integração 
para outros níveis da hierarquia biológica). 

 

 

 

3. O FUNCIONAMENTO DO EECBIO 

 

3.1. Resumo dos Objetivos Específicos e Metas 

Foram estabelecidas para o EECBIO um total de 25 objetivos específicos e 8 metas 
gerais, envolvendo as diferentes missões (pesquisa, internacionalização, formação de 
recursos humanos, interação com o setor produtivo e com a sociedade). Cada uma 
dessas metas seria acompanhada por uma (ou mais) das subcoordenações (Sub-
Coordenação de Pesquisa, sc-PQ; Sub-Coordenação de Formação de Recursos 
Humanos, sc-RH; Sub-Coordenação de Comunicação e Divulgação Científica, sc-CDC;  
e Sub-Coordenação de Transferência de Tecnologia & Interação com a Sociedade, sc-
TTS) 
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Apoiar projetos integrados de pesquisa (sc-PQ) 

- Apoiar 15 projetos temáticos na área de biodiversidade integrada nas três linhas de 
pesquisa, com forte componente de inovação em assuntos considerados de ponta na 
área; 

- Apoiar 15 projetos na área de biodiversidade integrada nas três linhas de pesquisa, 
com forte componente de consolidação de novos grupos de pesquisa em novas 
Universidades e câmpus; 

- Organizar reuniões para discussão de projetos integrados e avaliação dos resultados 
do ciclo de pesquisas anterior; 

 

Promover reuniões de grupos de trabalho (“working groups”) temáticos (sc-PQ) 

- Realizar e organizar 12 grupos de trabalho (“working groups”) envolvendo 
pesquisadores internacionais e do Brasil, com participação ativa de pós-doutorandos e 
alunos de pós-graduação, com o objetivo de discutir novos assuntos e definir uma 
agenda de pesquisa para a área;  

 

Consolidar a inserção internacional do Brasil na área de análise da biodiversidade 
(sc-PQ) 

- viabilizar visitas, missões de trabalho e participação em eventos, de pesquisadores 
estrangeiros de ponta na área de biodiversidade, bem como visita de brasileiros aos 
centros internacionais; 

 

Consolidar a produção científica integrada da equipe e sua internacionalização 
(sc-PQ) 

- Realizar avaliações periódicas da produção científica da equipe, focando no aumento 
de colaborações e interações da equipe e definindo estratégias para sua melhoria; 

- Aumentar a produção de artigos, especialmente em periódicos de alto impacto; 

 

Estruturar laboratórios multiusuários para aquisição e processamento de dados 
em biodiversidade (sc-PQ) 

- Organizar as atividades multiusuários do Laboratório de Genética & Biodiversidade da 
UFG e formar uma rede de cooperação/colaboração para genotipagem e análises 
moleculares com outros laboratórios do ECCBIO; 

- Viabilizar a utilização por um esquema multiusuário das facilidades computacionais do 
laboratório de “Ecologia Teórica & Síntese” no contexto de 
Ecoinformática/Bioinformática; 

 

Consolidar a formação integrada de recursos humanos na área de biodiversidade 
(sc-RH) 

- Apoiar os Programas de Pós-Graduação (PPGs) associados ao EECBIO, por 
diferentes estratégias considerando o seu nível de amadurecimento; 

- Aumentar a capacidade de formação de recursos humanos da equipe, principalmente 
em nível de mestrado e doutorado e em PPGs novos; 
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- Apoiar a oferta de novas disciplinas integradas de pós-graduação organizadas 
envolvendo docentes e estudantes dos diferentes PPGs associados ao EECBIO; 

- Apoiar a integração entre os PPGs em relação à oferta de disciplinas, criando 
mecanismos de apoio a deslocamento e abertura de vagas em disciplinas regulares de 
pós-graduação nos diferentes PPGs associados ao EECBIO; 

- Ministrar cursos de extensão presenciais sobre análise da biodiversidade em 
Moçambique e Angola; 

- Ministrar cursos de extensão por meio de acordos com órgãos e agências 
governamentais e ONGs a fim de qualificar o corpo técnico desses órgãos/agências; 

- Discutir e, caso seja considerado viável, propor à CAPES a criação de um Mestrado 
Profissional em Rede na área de Biodiversidade, em colaboração com órgãos e 
agências governamentais e ONGs; 

 

Criar um centro de referência para análise e avaliação da biodiversidade (sc-PQ / 
sc-CDC / sc-TTS) 

- Criar um portal do EECBIO na internet, que seria um canal de comunicação com a 
sociedade e com o setor público, no qual estariam acessíveis todas as informações 
geradas pelo EECBIO; 

- Disponibilizar no portal do EECBIO uma série de informações referentes ao 
processamento e análise da biodiversidade, incluindo documentos e vídeos, cursos 
online, etc., mostrando aos diferentes setores como essa informação pode ser 
importante para gestão de recursos naturais; 

- Disponibilizar no portal do EECBIO uma série de “scripts e pacotes em R” e novos 
softwares livres para análise e processamento de dados de biodiversidade, facilitando 
sua utilização em pesquisa e inovação, na formação de recursos humanos qualificados 
e na gestão de recursos naturais; 

- Publicar periodicamente documentos de referência (“White Papers”) com informações 
e proposições sobre assuntos importantes para a sociedade e para tomadores de 
decisão, com base em evidências obtidas a partir de estudos do EECBIO; 

- Realizar reuniões com tomadores de decisão ligados à ONGs e órgãos 
governamentais, em diferentes esferas políticas, para apresentar e discutir os 
documentos de referência (“White Papers”) gerados pelo EECBIO; 

 

Ampliar as atividades de divulgação e educação científica na área de 
biodiversidade (sc-TTS) 

- Publicar, no contexto de cada um dos projetos associados/financiados pelo EECBIO, 
artigos de divulgação científica em periódicos como “Scientific American Brasil”, Ciência 
Hoje, Genética na Escola, dentre outros. 

- Publicar e editar livros-texto sobre análise e padrões de biodiversidade, para serem 
utilizados por pesquisadores, técnicos e estudantes em diferentes níveis. 

- Apoiar as ações em desenvolvimento nos PPGs ligadas à educação básica, que é uma 
das metas do PNPG 2011-2020, incluindo a interação com professores da rede pública 
de ensino fundamental e médio, publicação de cartilhas e material didático, facilidades 
na internet (incluindo uma seção do portal do EECBIO) e promover experiências-piloto 
que possam subsidiar essas ações. 
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- Montar exposições em ambientes físico e digital, com apoio do MediaLab/UFG (ver 
http://medialab.ufg.br/), com os temas abordados nos projetos apoiados pelo EECBIO, 
com o objetivo de divulgação científica dos projetos para a sociedade em geral. 

 

 

 

3.2. Atividades de Pesquisa 

 

3.2.1. Apoio à pesquisa 

 

O EECBIO deverá apoiar continuamente o desenvolvimento de projetos nas linhas de 
pesquisa definidas a seguir. De acordo com a missão do EECBIO, esses projetos devem 
possuir um forte componente teórico-metodológico e devem apresentar componentes 
claros de inovação na análise e conservação da biodiversidade, com metas explícitas 
de produção científica e formação de recursos humanos, incluindo a definição de 
subprojetos a serem desenvolvidos por pós-doutores, alunos de pós-graduação e 
iniciação científica. 

Considerando a duração do INCT (6 anos), a proposta é que os projetos estejam 
arranjados em 3 ciclos de 2 anos, permitindo a definição de metas claras de pesquisa e 
formação de recursos humanos a serem alcançadas nesse período. No início do ciclo 
os projetos seriam apresentados e discutidos, e ao final do ciclo haveria uma avaliação 
dos resultados, que nortearia a sua continuidade e/ou expansão no ciclo seguinte. O 
primeiro ciclo de projetos será organizado durante o 1º. Workshop do INCT (planejado 
para abril-maio de 2015, dependendo das condições operacionais de financiamento). 
Espera-se que, a partir dessa apresentação, as condições iniciais para seu 
desenvolvimento sejam melhoradas e novas colaborações apareçam (o que permite, de 
fato, estabelecer não apenas metas de produção mas também metas relativas ao 
aumento da integração da equipe ao longo dos três ciclos). A partir da finalização desse 
primeiro ciclo, o instituto manterá a mesma dinâmica de trabalho para os projetos a 
serem desenvolvidos nos 2º. (2017-2018) e 3º. (2019-2020) ciclos. Os projetos serão 
apresentados à equipe e seu apoio definido pelo comitê gestor, que se encarregará 
também de monitorar seu desenvolvimento e o atendimento às metas estabelecidas. 

De forma análoga ao NESCENT, NCEAS e I-DIV, considera-se que um dos principais 
aspectos da presente proposta é a proposição de uma série de grupos de trabalho 
temáticos, propostos e coordenados pelos membros da equipe e aprovados pelo comitê 
gestor. A proposta é que sejam realizados um total de 12 reuniões / workshops 
internacionais temáticos (2 por ano entre 2015 e 2020). A proposta pode prever 
workshops mais amplos (modelo do NESCENT, por exemplo) ou uma série de 2 ou 3 
workshops menores sequenciais (modelo NCEAS ou I-DIV). Ainda será possível acoplar 
um pós-doutor a um projeto de grupo de trabalho, seguindo o modelo do I-DIV, 
aumentando a operacionalização das atividades do grupo. É importante destacar que, 
com os recurso previsto para a mobilidade interna e visitas de professores estrangeiros, 
grupos de pesquisadores do EECBIO poderão prever outros workshops temáticos com 
menor custo (i.e.., menor numero de pesquisadores visitantes internacionais) que 
poderão ser incorporados ao EECBIO. 
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3.2.2. Linhas de Pesquisa 

Os projetos de pesquisa do INCT em “Ecologia, Evolução e Conservação da 
Biodiversidade” serão vinculados a três linhas de pesquisa. Essas linhas enfocam 
aspectos teóricos e metodológicos da avaliação integrada da biodiversidade, e foram 
explicitamente delineadas combinando diferentes áreas de pesquisa a fim de avaliar 
padrões e processos ecológicos e evolutivos atuando em diferentes escalas espaciais, 
e como essa abordagem integrada pode contribuir para a conservação. 

 

a) PADRÕES DE DIVERSIDADE EM DIFERENTES NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO E ESCALAS 
DE TEMPO E ESPAÇO 

A diversidade biológica engloba diferentes níveis da organização biológica, 
desde genes e espécies até ecossistemas e biomas. Isso gera a possibilidade de 
trabalhar de forma unificada, em termos teóricos e metodológicos, com unidades 
básicas de diversidade nesses níveis. Por exemplo, enquanto geneticistas usam alelos 
como unidade de estudo, ecólogos frequentemente usam espécies. Nesses níveis de 
organização, é possível investigar padrões de abundância e distribuição, estrutura e 
dinâmica temporal, riqueza e composição das unidades básicas, além dos mecanismos 
ecológicos e evolutivos que determinam esses padrões. Simultaneamente, é possível 
avaliar como fatores extrínsecos (e.g., impactos antrópicos) podem afetar os padrões e 
processos. Uma das áreas de interesse é exatamente como associar esses padrões em 
diferentes níveis hierárquicos (e.g., Vellend et al. 2014). Recentemente, ficou mais claro 
que as unidades de estudo em biodiversidade (especialmente espécies) não são 
entidades evolutivamente independentes ou funcionalmente equivalentes, sendo 
portanto necessário incorporar outras características para estimar a diversidade. Por 
exemplo, em um contexto de espécies esse novo paradigma (agora relativamente bem 
estabelecido) usa árvores filogenéticas para avaliar qual o impacto da perda de espécies 
numa comunidade sob diferentes efeitos, tais como mudanças climáticas ou uso da terra 
(Thuiller et al. 2011; Brum et al. 2013). Similarmente, o uso de semelhanças funcionais 
permite avaliar se a perda de uma espécie afetará um processo ecossistêmico (e.g. 
resistência ao pastejo em plantas herbáceas; Pillar et al. 2013) ou se a coexistência de 
um grande número de espécies em ecossistemas tropicais é mediada por diferenças 
em atributos funcionais (Kraft et al. 2008). 

Embora o termo diversidade é interpretado como sinônimo de variação, estudos 
recentes têm focado em diferentes tipos de variabilidade. O foco mais tradicional é o 
número de unidades básicas (e.g., alelos e espécies) em um dado local, de modo que 
quanto mais unidades, maior a variabilidade e, portanto, maior a diversidade local 
(‘alfa’). Além disso, é possível expandir a avaliação para diferentes escalas espaciais, e 
nesse caso é preciso considerar também a heterogeneidade na composição, a chamada 
diversidade ‘beta’. Há grande interesse atual em dissociar esses componentes e 
desdobrar a diversidade beta (incluindo outras métricas baseadas em filogenia e 
características funcionais) em componentes de riqueza e substituição (‘turnover’), e 
seus padrões espaciais podem ser importantes indicadores dos processos ecológicos e 
evolutivos associados à diversidade (e.g., Baselga 2010; Kraft et al. 2011; Peixoto et al. 
2014). Essas estimativas de diversidade podem ser expressas em diferentes níveis 
hierárquicos, sendo tradicionalmente avaliadas em genética populacional em um 
contexto de análise de endogamia e de distâncias genéticas, respectivamente, que 
também podem ser desdobradas em componentes de riqueza e substituição (Diniz-Filho 
et al. 2012a). De forma análoga, também pode-se ter uma hierarquia temporal onde 
cada escala de tempo é associada aos componentes da diversidade, seja em período 
recente ou paleoecológico. Finalmente, é preciso ressaltar que há ainda um sério 
problema na compreensão desses padrões e processos em função de uma série de 
lacunas de conhecimento (“shortfalls”) (ver Bini et al. 2006; Diniz-Filho et al. 2013). 
Essas lacunas devem ser avaliadas e minimizadas utilizando abordagens inovadoras, 
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em curto prazo, e aumentando o esforço de obtenção de dados primários sobre 
biodiversidade, a longo prazo. 

Os projetos dentro desta linha incluirão descrições da diversidade em diferentes 
níveis de organização e escalas espaciais e temporais. Os projetos a serem 
desenvolvidos nesta linha terão como foco a integração de padrões e processos de 
interesse global pela proposição de novas abordagens teóricas e metodológicas. Isso já 
tem sido feito pelo grupo do EECBIO pelo desenvolvimento de métodos analíticos e 
facilidades computacionais (e.g., Diniz-Filho et al. 1998, 2011, 2012b; Almeida-Neto et 
al. 2008; Pillar & Duarte 2010; Rangel et al. 2010; Melo et al. 2014).  

Assim, algumas questões a serem respondidas nessa linha são: 

1. A estrutura genética populacional das espécies está correlacionada com a variação 
em níveis hierárquicos mais amplos, como assembleias de espécies? É possível usar 
semelhança genética ou características da espécie como indicadores de dispersão e 
utilizar essa informação para avaliar a estrutura meta-populacional em uma escala 
regional ou de paisagem? 

2. Os efeitos relativos de fatores ambientais e espaciais na estruturação de 
comunidades são dependentes da escala espacial e como eles explicam a diversidade 
desde uma escala de paisagem até uma escala global?  

3. Como os padrões de diversidade taxonômica, filogenética e funcional podem ser 
desdobrados em componentes de riqueza e substituição e como diferentes processos 
ecológicos e evolutivos podem explica-los em diferentes escalas espaciais? 

4. Como mudanças climáticas, no uso do solo e invasões biológicas afetam as 
composições das assembleias em termos funcionais e filogenéticos e como esses 
efeitos podem perturbar processos ecossistêmicos? 

5. A dinâmica da diversidade em grandes escalas de tempo pode explicar a variação 
geográfica atual na diversidade (processos de seleção /amostragem) 

 

 

 

b) ADAPTAÇÃO, EVOLUÇÃO DO NICHO ECOLÓGICO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Os padrões de biodiversidade, ao contrário do que ocorre em muitos sistemas 
complexos físicos ou químicos, possuem um forte componente histórico, uma vez que 
emergem ao longo do processo evolutivo. Isso cria a necessidade de uma forte 
integração entre as análises ecológicas e evolutivas a fim de compreender os padrões 
de diversidade (Schoener 2011). Assim, há uma dependência dos padrões ao longo de 
sucessivos extratos de tempo, de modo que uma compreensão adequada desses 
padrões exige o conhecimento de como esses padrões se acumulam ou são 
reconfigurados por mudanças no ambiente. De fato, pode-se imaginar o balanço entre 
processos atuais moldando diferentes padrões de diversidade, em função de 
adaptações Darwinianas em diferentes níveis da hierarquia, e as condições iniciais 
naquele tempo dadas pela história evolutiva do grupo de organismos. Nesse sentido, as 
ferramentas de genética e evolução molecular permitem reconstruir a história evolutiva 
dos grupos de organismos em diferentes escalas temporais e espaciais, em um contexto 
filogenético/filogeográfico explícito. Esses padrões históricos espacialmente definidos 
servem como referência para avaliar efeitos locais e desvios das expectativas neutras 
(no tempo e no espaço) desencadeados por processos adaptativos.  

O desdobramento de processos neutros e adaptativos em diferentes escalas, 
portanto, é um dos aspectos de maior interesse atual na compreensão dos padrões de 
biodiversidade, tanto de um ponto de vista teórico quanto aplicado. Há ainda muitos 
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desafios na compreensão desses desdobramentos e suas implicações, bem como uma 
série de aspectos metodológicos importantes a serem resolvidos. Sob o ponto de vista 
aplicado, a compreensão de como esses diferentes processos afetam a diversidade 
biológica é extremamente importante para que sejam feitas predições acuradas das 
respostas das espécies a efeitos ambientais (mudanças climáticas, por exemplo).  

Há também um grande interesse atual em compreender como os nichos 
ecológicos das espécies podem ser modelados e como eles evoluem em grandes 
escalas de tempo (Cooper et al. 2010). Sem dúvida a área de “Environmental Niche 
Modeling” (ENM) é uma das que mais cresceu nos últimos anos (Peterson et al. 2012), 
mas ainda há uma série de aspectos a analisar nesse contexto, especialmente as 
relações entre os ENMs e as mudanças ambientais estimadas para o passado e para o 
futuro (Richards et al. 2007), bem como a relação entre os ENMs e características 
fisiológicas, ecológicas e comportamentais das espécies. Quintero & Wiens (2013), por 
exemplo, mostraram que a taxa de mudança do nicho ocorre em uma velocidade menor 
do que a que seria plausível sob efeitos das mudanças climáticas. Assim, as chances 
das espécies se adaptarem às mudanças climáticas em curso são pequenas, sendo que 
o aumento das taxas de extinções é um cenário mais plausível. Nesse contexto, a busca 
de processos subjacentes à evolução dos nichos ecológicos e de suas características 
associadas passa a ser extremamente importante.  

A análise dos modelos macroevolutivos subjacentes à dinâmica temporal do 
nicho ecológico das espécies é sem dúvida importante, mas é de fato um passo inicial 
na compreensão dos processos evolutivos, dada a dificuldade de traduzir modelos 
heurísticos em processos mecanicistas (tais como seleção natural, deriva genética e 
mutações) (Pennel & Harmon 2013). É preciso, portanto, avaliar em um contexto 
populacional a base genética da variação nos nichos das espécies e, nesse sentido, a 
busca de genes sob seleção adaptativa utilizando novas tecnologias de genômica, 
aplicada em caracteres fenotípicos associados ao nicho ecológico das espécies, passa 
a ser ainda mais interessante para a compreensão dos processos adaptativos. 

Assim, considerando as questões teóricas e metodológicas brevemente 
discutidas acima, as principais questões a serem investigadas nessa linha de pesquisa 
seriam: 

1. Como o nicho ecológico das espécies pode ser melhor compreendido e 
operacionalmente avaliado, utilizando tanto métodos observacionais e de modelagem 
(e.g., “Ecological Niche Modeling”) quanto experimentais (e.g., determinação de limiares 
de tolerância em fisiologia comparativa)? 

2. Uma vez que é possível mensurar os nichos ecológicos das espécies, que modelos 
evolutivos melhor descrevem sua trajetória evolutiva e como essa trajetória pode ser 
associada à dinâmica temporal do clima e de outros processos que determinam o nicho, 
incluindo componentes de estrutura de comunidade ligados às invasões biológicas? 

3. Como modelos históricos de evolução de nicho podem ser incorporados às analises 
de estrutura filogenética de comunidade e ajudarem a definir o balanço entre processos 
neutros e adaptativos estruturando as metacomunidades? 

4. Como a análise de padrões filogeográficos das espécies pode contribuir para a 
identificação das fontes de divergência adaptativa e sua interação com fatores 
ecológicos estruturantes das comunidades, incluindo a dinâmica da distribuição 
geográfica? 

5. Quais as bases genéticas das características que determinam o nicho ecológico das 
espécies? Como essa compreensão, baseada nas novas tecnologias de análise 
genômica, pode auxiliar a predizer as respostas potenciais das espécies à mudanças 
climáticas e ambientais? 
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c) PLANEJAMENTO EM CONSERVAÇAO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE 

A perda de biodiversidade em diferentes escalas é um processo intensificado 
pelas atividades humanas que tem gerado preocupação global. Sem dúvida, mudanças 
no uso da terra (especialmente perda de habitat), invasões biológicas e as mudanças 
climáticas de origem antrópica são atualmente os fatores de ameaça mais relevantes 
para a extinção de espécies e perda de serviços ecossistêmicos (Cardinale et al. 2012). 
Ainda assim, uma grande preocupação está relacionada ao fato das consequências 
futuras da mudança climática global sobre a biodiversidade não serem totalmente 
conhecidas, apesar de serem reconhecidamente negativas para a biodiversidade como 
um todo (Beaumont et al. 2011; Garcia et al. 2014). 

Como respostas às mudanças no uso da terra, invasões e componentes do 
clima, as espécies podem apresentar diferentes respostas: podem migrar ou haver 
deslocamentos de suas distribuições para locais com condições mais adequadas, 
podem ocorrer adaptações às novas condições, ou ainda, podem ocorrer extinções 
(Pereira et al. 2010; Cahill et al. 2013). A partir do conhecimento sobre todos esses 
processos seria possível entender, quantificar, mapear e prever o risco de exposição 
das espécies às mudanças de uso da terra e climáticas, e assim propor estratégias 
ótimas para o planejamento em conservação. Entretanto, conforme discutido nas linhas 
1 e 2 acima, uma plena compreensão dessa dinâmica, exige um conhecimento 
detalhado dos seus componentes adaptativos e neutros nos componentes da 
diversidade, em diferentes escalas e níveis hierárquicos de organização (Chase 2010; 
Cardinale et al. 2012).   

A fim de mitigar os efeitos negativos das ameaças listadas acima sobre os 
serviços ecossistêmicos é preciso identificar as áreas que serão mais afetadas. Além 
disso, é necessário um esforço conjunto de pesquisa para compreender e lidar com 
problemas globais atuais, englobando não apenas aspectos ambientais, mas também 
socioeconômicos e a manutenção dos serviços ecossistêmicos para as populações 
humanas. Por isso, os últimos relatórios do Painel Intergovernamental sobre mudanças 
climáticas (IPCC) destacam a importância da implementação de medidas de adaptação 
e mitigação visando a diminuição da vulnerabilidade da população humana e das 
atividades econômicas às mudanças no clima (IPCC 2014). Isso significa que é 
necessário incluir, na discussão e nas pesquisas sobre conservação e uso sustentável 
dos ecossistemas, também a questão do valor econômico de atividades baseadas na 
vegetação nativa e a integração entre conservação e atividade pastoril, e investigar a 
relação entre produção e conservação e alternativas de manejo que possam, da melhor 
maneira possível, compatibilizar os dois objetivos nas mesmas áreas. Por fim, todos 
esses componentes devem ser integrados em modelos espaciais de priorização de 
conservação, em diferentes escalas espaciais e níveis hierárquicos (Diniz-Filho et al. 
2012c). 

 Existe um crescente reconhecimento de que Adaptação Baseada em 
Ecossistemas (AbE) seja a forma mais eficiente em termos de custo, flexibilidade e 
sustentável de adaptação, levando em consideração critérios sociais, ambientais e 
econômicos (Roberts et al. 2012). A AbE é uma medida pró-ativa de adaptação e 
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sob aspectos  socioambientais que 
englobam a proteção da biodiversidade e o fornecimento de serviços ecossistêmicos 
essenciais para o bem estar humano (Vignola et al. 2009). Nas últimas décadas, tem 
aumentado o reconhecimento da dependência humana em relação aos ecossistemas 
naturais e inúmeras iniciativas de conservação têm sido desenvolvidas envolvendo a 
temática de serviços ecossistêmicos (Gómez-Baggethun et al. 2010). Por exemplo, a 
avaliação de um índice de conservação de vegetação campestre nativa (ICP) constitui 
um importante instrumento para pagamento de serviços ecossistêmicos providos por 
áreas conservadas. A implementação de AbE requer análise preliminar da 
vulnerabilidade dos ecossistemas às mudanças climáticas para priorização de 
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ecossistemas que são essenciais para a adaptação e mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas sobre os serviços ecossistêmicos. Essa análise deve servir de 
suporte para que órgãos gestores possam implementar medidas de conservação, 
manejo e restauração dos ecossistemas de modo a garantir que os serviços 
ecossistêmicos essenciais para o bem estar humano e para as práticas 
socioeconômicas sejam preservadas hoje e no futuro, sob o cenário de mudanças 
globais. Entretanto, é preciso também avaliar como as estratégias AbE são capazes de 
preservar outros componentes da diversidade em diferentes níveis hierárquicos, sendo 
portanto indicadores eficientes da biodiversidade como um todo. 

Considerando o contexto acima exposto, nessa linha de pesquisa as principais 
perguntas norteadoras seriam: 

 

1. Como integrar novos usos da biodiversidade e manejo do uso do solo (indo desde 
componentes genéticos até serviços ecossistêmicos) que aumentem o valor de 
conservação das áreas e valorizem as ações de conservação, ajudando a manter os 
serviços ecossistêmicos necessários à manutenção do bem-estar humano? 

2. Como compatibilizar os riscos, ameaças e sensibilidade de espécies de diferentes 
grupos taxonômicos diante de diferentes cenários de mudanças climáticas e de uso da 
terra relacionados ao desenvolvimento e bem estar humanos, minimizando conflitos 
entre conservação e desenvolvimento? 

3. Qual a magnitude dos impactos futuros dos cenários de mudanças climáticas e de 
uso da terra sobre os serviços ecossistêmicos e sobre os diferentes componentes da 
diversidade (funcionais, filogenéticos e taxonômicos), e quais os locais prioritários para 
sua manutenção? 

4. Qual o nível de eficiência das áreas protegidas atualmente estabelecidas em 
preservar diferentes componentes da biodiversidade diante das mudanças globais, e 
como aumentar a contribuição de áreas fora das áreas protegidas? 

5. Como incorporar simultaneamente AbE e outros componentes da biodiversidade em 
abordagens dinâmicas e integradas de planejamento sistemático em conservação em 
um mundo em mudança? 

 

 

3.3. Estratégias de Integração e internacionalização 

 
Há vários aspectos importantes de integração entre os pesquisadores do EECBIO, 
incluindo a organização dos grupos de trabalho (“working groups”), as reuniões de 
pesquisa com a construção dos projetos temáticos e a integração de alunos e docentes 
dos programas de pós-graduação, nas disciplinas integradas entre diferentes PPGs. A 
facilidade de comunicação será viabilizada pelo portal do EECBIO, projetado pelo 
MediaLab da UFG. 
 
Em termos de internacionalização e cooperação internacional, um ponto de destaque é 
a perspectiva de colaboração formal com 3 centros internacionais, com missões 
semelhantes ao EECBIO aqui proposto, de acordo com cartas formais de apoio (ver 
anexo).  O primeiro deles é com o I-Div (“Centro Alemão de Pesquisa em Biodiversidade 
Integrativa” - ver http://www.idiv-biodiversity.de/idiv-global/?lang=en)), que possui como 
objetivo integrar pesquisador trabalhando com diferentes aspectos da ciência da 
biodiversidade, apoiando principalmente a realização de workshops, visitas sabáticas e 
pós-doutorados e tornando, assim, a Alemanha um centro internacional de pesquisa na 
área. A outra colaboração formal deverá ocorrer com o Centro de Macroecologia, 

http://www.idiv-biodiversity.de/idiv-global/?lang=en
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Evolução e Clima (CMEC; ver http://macroecology.ku.dk/), de Copenhague, dirigido pelo 
Dr. Carsten Rahbek. Esse centro possui um papel importante no desenvolvimento de 
uma série de métodos, questões conceituais e aplicações em macroecologia e 
biogeografia da conservação. Além de tópicos ligados à mudanças climáticas e 
conservação em grandes escalas, um dos destaques do CMEC é a integração entre 
evolução e ecologia, com ênfase em análises comparativas e reconstrução filogenética 
em grandes escalas (para grandes grupos) e análises de paleoDNA e DNA ambiental, 
duas linhas que implicam também em desenvolvimentos em ecoinformática e 
bioinformática. Finalmente, a terceira integração institucional deverá se dar com o 
“Centro de Excelência para Invasões Biológicas” (CIB; ver www.sun.ac.za/cib) da África 
do Sul e dirigido pelo Dr. David Richardson. Esse centro, embora específico para 
questões de invasões biológicas, tem desenvolvido uma abordagem integrativa para 
esse tema, com ênfase em análises filogenéticas comparativas, ecologia e conservação 
em grandes escalas. Metodologicamente, a colaboração com esses centros envolve o 
intercâmbio de pesquisadores e alunos, sendo garantidas facilidades de acesso e infra-
estrutura. Além disso, a colaboração com o centros “ARC Centre of Excellence for 
Environmental Decisions” and “Centre for Biodiversity and Conservation Science”, 
directed by Prof. Hugh Possingham, (The University of Queensland, Australia); and the 
“ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies”, directed by Prof. Robert Pressey 
(James Cook University, Australia), será estimulada pela participação desses 
pesquisadores como membros formais da equipe do EECBIO. 
 

 

3.4. Formação de recursos humanos 

 

As estratégias do EECBIO para formação de recursos humanos envolvem basicamente 
5 pontos importantes: 

a) Apoio aos programas de pós-graduação já consolidados, uma vez que várias 
das teses e dissertações seriam desenvolvidas no contexto dos projetos do 
EECBIO. Cabe destacar que a proposta envolve diversos programas nível 5, 6 
e 7 na área de Biodiversidade da CAPES e em outras áreas correlatas; 

b) Apoio a disciplinas integradas de pós-graduação, ministradas por docentes 
oriundos de diversos PPGs e instituições. Isso já foi realizado com sucesso em 
2013, quando 7 docentes envolvidos na presente proposta ministraram em 
conjunto uma disciplina de métodos filogenéticos comparativos e estrutura 
filogenética de comunidades, envolvendo os PPGs em Ecologia da UNICAMP, 
UFRGS e UFG; 

c) Discussão de uma proposta de mestrado profissional em rede na área de 
Biodiversidade, envolvendo as instituições envolvidas no EECBIO, tendo como 
público-alvo analistas ambientais, especialmente aqueles atuando em órgãos 
públicos, ONGs, etc. Alguns dos PPGs envolvidos na presente proposta já 
iniciaram discussões individuais sobre o tema, e o ECCBIO pode ser o 
mecanismo de efetivação de uma proposta integrada. Cabe destacar aqui a 
grande experiência da equipe, especialmente na instituição sede, na elaboração 
e montagem de PPGs. Vários dos membros da equipe foram ou são 
coordenadores dos PPGs da UFG e/ou participaram diretamente da elaboração 
recente das propostas de vários cursos nos ultimos 10 anos (e.g., Biodiversidade 
Animal, Ecologia & Evolução, Genética & Melhoramento e Genética & Biologia 
Molecular da UFG) e participaram de comitês de área na CAPES; 

d) Considerando que a UFG possui um curso de EAD de graduação em Ciências 
Biológicas em Moçambique, uma das metas do EECBIO é montar um curso de 
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extensão na Universidade de Maputo (e eventualmente em Angola), nos moldes 
do curso promovido recentemente em diversos países africanos de língua 
inglesa e coordenados pelo Dr. A. Townsend Peterson. Seria possível aproveitar 
a estrutura de rede já montada para a graduação para expandir esse curso. Cabe 
destacar que 2 docentes da UFG e integrantes da presente proposta (Drs. Rafael 
Loyola e Thiago Rangel) já participaram de uma das edições desse curso, 
realizada na África do Sul. Esse curso seria utilizado também para promover e 
divulgar o EECBIO, já que poderia atrair pesquisadores e alunos da África para 
todos os grupos de pesquisa e programas de pós-graduação envolvidos; 

e) Cursos de extensão em geral, especialmente voltados aos professores de ensino 
fundamental e médio (especialmente utilizando a experiência do MediaLab da 
UFG), e para ONGs e agências governamentais 

 

 

 

4. DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO 

 

4.1. Justificativa dos principais itens 

 

Definir o orçamento para uma proposta de Instituto por um período de 6 anos e 
envolvendo mais de 100 pesquisadores é uma tarefa complexa e com algumas 
incertezas. Com base nos objetivos e metas, é possível definir, entretanto, algumas 
idéias gerais que nortearam a montagem do orçamento. 

Em primeiro lugar, os 9 principais itens do orçamento envolvendo mobilidade, 
intercâmbio e integração podem ser definidos de forma um pouco mais objetiva: 

 

a. “Working groups” internacionais – 12 “working groups”, com 3 participantes 
internacionais e 5 participantes nacionais do EECBIO. Custo estimado de cada 
working group: R$ 25.000,00 em passagens, diárias e custeio (serviços);  

b. Reuniões de Avaliação de projetos – 4 reuniões, a um custo aproximado de R$ 
40.000,00 cada (envolvendo passagens/diárias para 20 pesquisadores) 

c. Visitas de professores estrangeiros, totalizando 36 visitas (6 por ano), a um custo 
total de cerca de R$ 210.000,00 (R$ 5.800,00 por visita) (incluindo dos 
avaliadores externos); 

d. Missões de trabalho de pesquisadores ou posdocs do EECBIO no exterior, 
totalizando 18 missões (3 por ano), com um custo de R$ 126.000,00; 

e. Mobilidade entre laboratórios (20 pesquisadores por ano, por 5 dias), cerca de 
R$ 2500,00 por visita, totalizando cerca de R$ 300.000,00 

f. Disciplinas integradas de pós-graduação: participação de 5 docentes e 15 
alunos, por 5 dias, totalizando cerca de R$ 32.000,00 por disciplina (total de R$ 
190.000,00) 

g. Cursos na África: Cada curso envolveria 5 docentes durante 7 dias, totalizando 
cerca de R$ 35.000,00 cada (total R$ R$ 105.000,00) 

h. Reuniões do Conselho Gestor (semestrais, 12 ao longo do ECCBIO), a um custo 
de cerca de R$ 9.000,00 cada reunião, totalizando cerca de R$ 105.000,00) 

i. Reuniões com tomadores de decisão, gestores e membros de ONGs para 
apresentação de “White-papers”, prevendo a participação de 10 pessoas 
externas à sede, a um custo de R$ 10.000,00 por reunião (total R$ 30.000,00). 
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Para os custos definidos, assumiu-se em média R$ 3.500,00 para uma passagem 
internacional, R$ 800,00 para uma passagem nacional, R$ 330,00 para diárias nacionais 
e R$ 500,00 para diárias internacionais. Assim, para as atividades de mobilidade e 
internacionalização ligadas à visitas, intercâmbios, etc, estão previstos cerca de R$ 
1.200.000,00 ao longo de 6 anos. 

 

O segundo item importante no EECBIO são bolsas, totalizando pouco mais de R$ 
3.000.000,00, focadas nas categorias de DTI e AT (que não estão disponibilizadas em 
outros editais). Essas bolsas podem ser utilizadas para trabalhos técnicos 
especializados, podendo ser concedidas a alunos de pós-graduação mediante 
aprovação do orientador. 

Conforme já definido, a distribuição de bolsas ocorreria por demanda dos projetos e 
pesquisadores. Entretanto, algumas delas já seria definidas “a priori” para manter 
atividades gerais do EECBIO, apoiando a todos os pesquisadores e projetos nas 
atividades de integração. As outras bolsas com alocação definida seriam: 1) uma bolsa 
DTI-C para atuar em ecoinformática/bioinformática, gerenciando a “cluster”; 2) uma 
bolsa DTI-B para as atividades de genética/genômica do LGBIO; 1 bolsa DTI-B para o 
MediaLAB-UFG, atuando nas atividades de comunicação/divulgação do EECBIO.  

 

Inicialmente previu-se também alguns equipamentos de uso comum (caminhonete para 
trabalhos de campo, um VANT), bem como serviços gerais de manutenção de 
equipamentos e reforma de laboratórios (que podem ser aplicados aos diversos 
laboratórios e grupos de pesquisa). Além disso, prevê-se, conforme objetivos/metas, a 
organização dos laboratórios multiusuários em genética-genômica e 
ecoinformática/bioinformática. 

 

Os demais recursos do EECBIO envolvem recursos para pesquisa. Conforme definido 
no funcionamento do ECCBIO, a ideia seria apoiar projetos temáticos, em 3 ciclos, 
totalizando 5 projetos ao longo de 6 anos. Cada projeto receberia até R$ 500.000,00 em 
média (por exemplo, R$ 200,00 nos 2 primeiros ciclos e R$ 100.000,00 no 3º. Ciclo). 
Além disso, seria possível apoiar projetos menores, totalizando 15 projetos de cerca de 
R$ 40.000,00. Como esses projetos vão ser definidos “a posteriori” nas reuniões, é 
impossível fazer uma previsão detalhada de recursos. Entretanto, com base nas linhas 
de pesquisa do EECBIO e da atuação dos pesquisadores, procurou-se fazer um 
orçamento geral que seja abrangente e permita o desenvolvimento dos trabalhos de 
pesquisa da área. Os recursos do orçamento destinados à pesquisa, portanto, seriam 
distribuídos entre os projetos seguindo a disponibilidade dos itens.  

A linha teórico-metodológica do EECBIO envolve principalmente a utilização de 
recursos computacionais, estando previsto, no total, cerca de R$ 1.000.000,00 para tais 
itens, que seriam: 1) Ampliação da “cluster” do LETs (R$ 360.000,00), para os 
processamentos em ecoinformática; 2) montagem inicial de uma cluster na UFG na 
Regional Jatai (R$ 120.000,00), para auxílio no processamento de ecoinformática; 3) 
“workstations” de maior capacidade de armazenamento/processamento no laboratório 
de Bioinformática na UFG (Escola de Agronomia) associado aos laboratórios de 
genética/molecular (R$ 100.000,00), e; 4) 20 workstations menores (R$ 20.000,00) para 
os principais laboratórios/pesquisadores envolvidos em analises computacionais, 
totalizando R$ 400.000,00, além de ‘no-breaks’ e outros equipamentos específicos. 
Esses equipamentos resolveriam, a curto-médio prazo, a capacidade de processamento 
de dados dos pesquisadores. Os itens 1-3 seriam os itens comuns, e as workstations 
estariam já ligadas ao desenvolvimento de projetos específicos. 
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Outra atividade importante do ECCBIO envolve os laboratórios de análise genética e 
genômica, com custos mais elevados, mas com uso compartilhado. Esse custo envolve 
alguma previsão de equipamentos, mas principalmente a manutenção dos 
sequenciadores disponíveis no LGBIO (R$ 70.000,00 por ano) e aquisição de reagentes 
e serviços. Três aquisições importantes seriam: 1) um novo sequenciador de 2ª. 
Geração de médio porte (Illumina NextSeq 500, cerca de U$ 250.000,00); e um sistema 
automatizado de pipetagem (aproximadamente R$ 150.000,00) e um citômetro de fluxo 
(R$ 200.000,00). Esses equipamentos atenderiam a todas as demandas do EECBIO 
em termos de sequenciamento (projetos em genética populacional, genética de 
paisagem, filogeografia, DNA-ambiental, genômica e filogenética). Outros 
equipamentos menores (tais como termocicladores, macerador, estufas, autoclaves, 
cubas de eletroforese etc) poderão ser adquiridos para equipar os laboratórios 
associados ligados às analises genéticas e genômicas. 

  

Ainda em termos de projetos, considerando as áreas de atuação dos pesquisadores e 
a necessidade de, em muitos casos, obter novos dados em campo e/ou realizar 
experimentos em laboratórios, é importante prever alguns outros itens gerais. Para 
trabalhos de campo, estima-se a necessidade de manter, em média, 50 pesquisadores 
(ver Tabela 1) em campo durante uma média de 20 dias por ano (com uma diária 
reduzida de R$ 150,00), totalizando assim R$ 720.000,00 para diárias de campo. Em 
termos de equipamentos, considerando a possibilidade de utilização de novas 
tecnologias não-invasivas, propõe-se a aquisição de armadilhas e equipamentos de 
monitoramento acústico, totalizando R$ 250.000,00, sendo reservados também R$ 
250.000,00 para outros equipamentos menores que possam vir a ser adquiridos para 
campo e laboratórios de zoologia e botânica. 

 

Outro item importante é a publicação de livros e “White papers”, sendo previstos R$ 
40.000,00 anuais (que poderão ser utilizados também para cobrir outros itens 
relacionados, como por exemplo publicação de artigos diretamente ligados ao EECBIO 
envolvendo diversos pesquisadores, a critério do Conselho Gestor).  

 

 

4.2. Divisão de Recursos entre Estados e FAPs 

Como toda a presente proposta está estrutura em torno de uma divisão a posterior dos 
recursos de pesquisa, é difícil alocar recursos específicos para um Estado ou FAP. Note-
se, entretanto, que a maior parte do recursos do EECBIO estão destinados a atividades 
de integração envolvendo passagens e diárias,e poderão ser administradas diretamente 
pela sede, bem como diárias para trabalho de campo e bolsas. Os equipamentos de 
informática solicitados, envolvendo as “clusters”, também estarão alocados na sede, de 
modo que entendemos que seria mais eficiente que os recursos viessem diretamente 
do CNPq ou da FAPEG (em função da Instituição-sede estar no Estado de Goiás).  

Nesse sentido, é importante destacar que, apesar do maior número de participantes ser 
da UFG (mas mesmo assim incorporando 6 docentes da UFG no campus – regional 
Jatai, sudoeste do Estado de Goiás), a equipe do EECBIO incorpora docentes da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG) (2 docentes, incluindo 1 participando no 
Conselho Gestor), IF Goiano (2 docentes) e PUC-GO (1 docente).  
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