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Objetivos:
Ao final do curso espera-se que os alunos apresentem conhecimentos aprofundados sobre os 
principais métodos de meta-análise.

Ementa:
A meta-análise consiste num conjunto de métodos que busca sintetizar as informações quantitativas 
de estudos independentes. Especificamente, uma meta-análise tem o objetivo de resumir, analisar e 
explicar a variação de tamanhos de efeitos obtidos nesses estudos.

Programa:
1. Introdução aos procedimentos de meta-análise: O que é e como fazer uma meta-análise?.
2. Estimativa do tamanho do efeito.
3. Combinando resultados de estudos independentes: efeitos fixos e aleatórios.
4. Estudo da heterogeneidade, meta-análise estruturada e meta-regressão.
5. Problemas e críticas.
6. Aplicação de procedimentos meta-analíticos em ecologia.
7. Uso do programa MetaWin.

Atividade de final de curso: Ao final do curso os estudantes deverão apresentar um projeto 
descrevendo uma possível aplicação de métodos de meta-análise em estudos de ecologia. A 
estrutura básica desse projeto deverá conter: (i) uma breve introdução com os objetivos e as 
questões em ecologia que seriam avaliadas com procedimentos de meta-análise; (ii) uma descrição 
dos métodos de coleta de dados e de meta-análise que seriam utilizados; (iii) uma apresentação 
hipotética dos possíveis resultados e uma discussão das implicações considerando as questões 
elaboradas.
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