
Tópicos Especiais – Programação voltada para simulações em ecologia na linguagem
R

Nome do Responsável: Dr. Danilo Muniz

Carga horária: 45h (3 créditos)

Período: 6- 10 de março de 2017 das 8:30-12:00 e 14:00–17:00

Número de vagas: 15 Aceita alunos especiais? ( X ) sim ( ) não

Matricula: 23 de janeiro a 24 de fevereiro de 2017. Alunos regulares e especiais
deverão enviar as respectivas fichas de matricula (download na aba "formulários" à
esquerda) preenchidos para o e-mail ecologia.evolucao.unifesp@gmail.com

Os alunos inscritos serão informados por e-mail sobre o deferimento da matrícula e
local do curso.

Descrição: Curso de quatro dias contando com aulas teóricas e práticas. Os primeiros
dois dias de curso são focados em aulas teóricas sobre conceitos básicos de simulações,
modelos baseados em indivíduos e probabilidades, e estas aulas são complementadas
por exercícios práticos usando o R. Durante o restante do curso, os alunos são
acompanhados na construção de simulações cada vez mais complexas aplicando os
conceitos básicos introduzidos nas primeiras aulas.

Ementa: Tópicos em programação: indexação, comandos condicionais e de controle de
fluxo, otimização de códigos, como escrever funções customizadas. Probabilidade e
distribuições probabilísticas. Como delinear e implementar simulações computacionais
em ecologia e evolução.
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