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OBJETIVOS 
 

Este curso de curta duração tem por objetivo fornecer aos estudantes de pós-graduação um panorama 
teórico-prático sobre algumas das atuais abordagens e desafios da sistemática vegetal. Espera-se que, 
ao final da disciplina, os alunos sejam capazes de começar o delineamento experimental de seus 
estudos, através da seleção das mais promissoras abordagens e meios de análise do seu conjunto de 
dados, tendo em vista os diferentes problemas biológicos que podem ser enfrentados no 
desenvolvimento de seu trabalho. 
 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 
 

Histórico de metodologias utilizadas na Sistemática Vegetal. Questões fundamentais da sistemática 
vegetal contemporânea. Obtenção e organização de dados para execução de projetos científicos. 
Principais métodos computacionais aplicados a taxonomia. Principais métodos para construção de 
chaves de identificação. Revisão de sobre a linguagem e plataforma R e aplicação de pacotes para 
formatação de monografias. Introdução à análise de coalescência para inferência filogenética, 
potencialidades, aplicações e limitações. Delimitação de espécies, potencialidades, aplicações e 
limitações. Introdução à análise de datação de filogenias, potencialidades, aplicações e limitações. 
Introdução à analises filogenéticas comparativas, reconstrução de caracteres ancestrais e sinal 
filogenético, potencialidades, aplicações e limitações.   
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OBSERVAÇÃO 

Esta disciplina estará sob a responsabilidade do docente que a estiver oferecendo, incluindo visitantes 
que se disponibilizarem a ministrar conteúdo específico de forma condensada 

 
 


