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Ementa
A Oficina tem dois objetivos principais: a divulgação de um sistema de rede para
disponibilização de dados de coleções biológicas e o treinamento de pesquisadores e
alunos em modelagem de distribuição de espécies e comunidades. A Oficina incluirá
palestras e discussões sobre o uso de dados de coleções em pesquisas aplicadas a
diversas áreas acadêmicas e de políticas públicas, visando o aprimoramento no uso de
ferramentas de modelagem de distribuição por pesquisadores e alunos envolvidos direta ou
indiretamente nesses programas. A Oficina será dividida em sessões de palestras seguidas
de discussões, e sessões de práticas em modelagem e análises espaciais de distribuição.
Os temas abordados em palestras serão o uso de dados de coleções e sua
disponibilização, abordagens em modelagem com estudos de caso, e aspectos técnicos de
modelagem, como resoluções espaciais, abrangência taxonômica, bases de dados, entre
outros. Pretende-se reunir demandas institucionais como projetos em andamento e
pesquisadores ou alunos interessados, e elaborar uma lista de tópicos para discussão, com
intuito de explorar questões específicas relativas aos projetos em desenvolvimento e à
modelagem de distribuições amazônicas. O evento representa uma iniciativa do
componente de biodiversidade do Geoma em integração com o PPbio, incluindo seus
componentes coleções e de inventários, que pretende assim auxiliar direta e indiretamente
no alcance dos objetivos propostos por estes - de ampliar o conhecimento sobre a
diversidade biológica na região Amazônica através de um programa integrado em
modelagem de distribuições geográficas utilizando dados de inventários de espécies e
coleções biológicas.
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