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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
SHEILA CASSENOTE FERREIRA 

1.2 CPF / Passaporte 
018.946.290-60 

1.3 Instituição  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES-PRINT (PRINT – Programa Institucional 
de Internacionalização) 
Número do Processo: 88887.369426/2019-00 

1.5 Projeto 
Projeto Ecossistemas Sustentáveis 

1.6 Coordenador Projeto 
Prof. Dr. Gilberto Vilmar Kozloski 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho (x) Bolsa Doutorado Sanduíche 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

LUONNONTIETEELLINEN MUSEO 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

04/09/2019 

2.3.2 Término 

29/02/2020 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento € 1.812,00 

3.2 Auxílio-instalação € 1.300,00 

3.3 Seguro-saúde € 540.00 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade € 7.800,00 

3.6 Auxílio-diário  
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
O objetivo geral deste projeto foi revisar taxonomicamente o grupo de espécies Dichotomius (Luederwaldtinia) 

carbonarius (Mannerheim, 1829) e propor uma hipótese de relacionamento filogenético entre as espécies do grupo.  
 
Os objetivos específicos são os seguintes: 
a) Redescrever as espécies do grupo D. carbonarius, incluindo ilustrações e fotografias dos espécimes e de suas 
genitálias; 
b) Confeccionar uma chave dicotômica para identificação das espécies do grupo D. carbonarius com auxílio de 
software cibertaxonômico; 
c) Descrever possíveis novas espécies; 
 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
 
- Foram realizadas visitas aos Museus de História Natural que contonham todas as espécies tipo do grupo (localizados 
na Finlândia, Alemanha – Berlin e Dresden e França. Poder ver e manusear as espécies tipo do grupo foram de 
fundamental importãncia para o desenvolvimento desse trabalho, pois pude comparar os exemplares originalmente 
descritos para as espécies e a partir deles, melhorar as descrições das mesmas e também ter certeza de que outras 
morfoespécies próximas eram, na verdade, espécies novas. 
 
- Desenvolvou-se no Museu de História Natural Finlandês, sob a orientação do supervisor Sergei Tarasov, um novo 
método – mais rápido e padronizado de descrever espécies, através da utilização de softwares (Protégé e Atom). 
 
- A convite da equipe do Museu, participei de um curso de Métodos Filogenéticos realizado em Bergen, Noruéga. 
 
 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 
 
- Os impactos foram extremamente positivos, pois pude conhecer a fundo a história do grupo de espécies que estou 
revisando, além de ter tido a oportunidade de manusear os raros espécimes exemplares. As questões e dúvidas que 
pude resolver serão esclarecedoras para filogenia do grupo e a relação entre as espécies. 
- O novo método de descrição das espécies baseado em ontologia é algo que será de grande impacto para futuras 
publicações pois padronizará o modo como todos os pesquisadores que trabalham com insetos descrevam ou 
redescrevam suas espécies. Atualmente faço parte do grupo que está trabalhando nisso de maneira global, o “Insect 
Ontology” e estamos alimentando uma grande base de dados e gerando scripts para que outras pessoas possam 
replicar esses resultados. 
- O curso de Filogenia foi enriquecedor. Aprender a trabalhar com bases de dados de DNA expandiu meus horizontes 
de pesquisa. Com certezaa seria algo inédito para o grupo de espécies que trabalho. Se tiver a oprtunidade é uma 
pesquisa que com certeza teria interesse em desenvolver. 
 

 
 
 
 

 
Santa Maria, 02 de setembro de 2020.  

 
 

____________________________________ 
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ANEXO 1 – Curso de Introdução aos métodos filogenéticos  
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   ANEXO 2 – Convite do seminário por mim apresentado no Museu de História Natural Finlandês 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 

A ideia que está sendo desenvolvida no presente estudo é descrever um método mais rápido e que demande 
um volume menor de dados. Em termos gerais, iremos usar um pacote do Python dentro do R studio para trabalhar com 
as ontologias diretamente em ambiente R, sendo utilizado para as descrições semânticas das espécies o software 
Atom - editor de texto que combina a linguagem semântica com linguagem R (Fig. 1). É possível importar, editar e 
construir ontologias apenas usando linhas de comando no programa R. Como o volume de dados é menor do que se 
nós estivéssemos usando um software editor de ontologias é possível usar Resoaners mais rápidos e que geram 
melhores resultados. No momento encontra-se em preparação um artigo abordando essa nova metodologia com 
descrição de três espécies novas do grupo Dichotomius globulus. Posteriormente na redescrição e descrição de 
espécies novas do grupo D. carbonarius será seguido o mesmo modelo de script, sendo feitas as mudanças 
necessárias pertinentes á descrição de cada espécie. 
 

Figura 1. Linguagem semântica utilizada na descrição das espécies no software Atom. 
 

 


