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Produção bibliográfica da área de herpetologia da “Colección Zoológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales-Universidad Nacional de Asunción”
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O objetivo deste trabalho é apresentar os dados estatísticos relacionados à produção científica da linha 
de pesquisa de herpetologia da Coleção Zoológica da FACEN-UNA. Esse laboratório foi criado no ano 
2007, com o intuito de incluir o material-testemunho dos projetos de pesquisa do Departamento de 
Biologia, coincidindo com o início do primeiro programa de mestrado da Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales na área de Biologia, no ano 2008. A seguir, descrevem-se os registros estatísticos extraídos 
da base de dados do Departamento de Biologia, sobre estudos relacionados à anfíbios e répteis, 
especificamente em quanto a projetos acadêmicos, projetos de pesquisa com financiamento, trabalhos 
apresentados em congressos e publicações em revistas nacionais e internacionais, apresentados por 
ano, autor e tema. Desde o ano 2007 até a data atual, a produção científica da Coleção Zoológica 
relacionada à anfíbios e/ou répteis inclui 37 trabalhos apresentados em congressos nacionais e 
internacionais, 19 artigos publicados em periódicos, seis em revistas nacionais e o restante em revistas 
internacionais, e um livro de identificação das espécies de anfíbios do Paraguay. Em quanto a projetos 
desenvolvidos pelos pesquisadores afiliados à Coleção Zoológica, seis projetos de pesquisa contaram 
com financiamento da própria universidade e quatro projetos em desenvolvimento são financiados 
pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Na área acadêmica fizeram-se sete dissertações 
do Mestrado em “Biologia da Conservação” e “Biodiversidade e Sistemática” e quatro monografias, 
baseadas em estudos de anfíbios e répteis. O número de autores afiliados à Coleção Zoológica, que 
trabalharam com herpetofauna neste período, é de nove pesquisadores e a produção bibliográfica tem 
ênfase em taxonomia, distribuição geográfica e ecologia.
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