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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA VEGETAL I : Diversidade funcional: 

a complementariedade de nichos além da riqueza de espécies  

CÓDIGO: PBV019R U.A.: INSTITUTO DE BIOLOGIA  

CRÉDITOS: 4 CH teórica 

60 

CH prática 

00 

CH total 

60 OBRIGATÓRIA (    ) OPTATIVA ( X ) 

PRÉ-REQUISITO:  CO-REQUISITO:  

FORMA DE AVALIAÇÃO: NOTA (    )   CONCEITO  (  X  )   APROVADO  (     ) 
 

OBJETIVOS 

A disciplina tem como tema a diversidade funcional de comunidades vegetais, onde serão abordados 

os seguintes tópicos: 1) Teorias ecológicas sobre diversidade funcional e a funcionalidade de 

comunidades; 2) Mensuração no campo e avaliação de traços funcionais nos diferentes níveis 

hierárquicos (variação inter e intraespecífica); 3) Cálculo dos índices de diversidade funcional e média 

ponderada dos traços (CWM) nas comunidades utilizando o software R; 4) Índices de Resiliência e 

Redundância funcional; 5) Aplicação dos dados coletados de diversidade funcional em estudos de 

estrutura e dinâmica de comunidades disponíveis pelos alunos e disponibilizados pelo professor. 
 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Apresentar a importância da diversidade funcional nos estudos de comunidades vegetais, como uma 

ferramenta além da diversidade de espécies para se avaliar a complementariedade de nichos. 

Compreender qual a metodologia para mensuração e processamento de diferentes traços e índices de 

diversidade funcional. 
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OBSERVAÇÃO 

Esta disciplina está sob a responsabilidade do docente que a estiver oferecendo, incluindo visitantes 

que se disponibilizarem a ministrar conteúdo específico de forma condensada.  
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