
 
 
 
 
 
 
À Chefia do Departamento de Biologia Geral 
Ao Colegiado do Programa de PG Genética 
Aos demais Docentes, Colegas do BIG 
À Secretaria  
Aos Discentes 
 
Prezados Colegas, 
 
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os Professores Eduardo Martin Tarazona dos Santos e 
Ana Lúcia Brunialti Godard e desejar-lhes êxito pleno nesta importante missão de coordenar este 
Programa de Pós-Graduação nos próximos 02 anos.  
Quero saudar, também, os meus antecessores, Professores Edmar Chartone de Souza,  Cleusa 
Graça da Fonseca, Maria Bernadete Lovato, Fabrício Rodrigues dos Santos  e Andréa Maria Amaral 
Nascimento. Hoje sei do peso que é coordenar um Programa de Pós-Graduação e a importância 
deles na evolução do nosso programa. 
É com a grata satisfação que venho, por meio desta, apresentar aos Colegas o resultado do 
trabalho em equipe realizado por mim e demais colaboradores, como os Profs. Evanguedes 
Kalapothakis, Eduardo Martin Tarazona Santos, Sra. Marina, por cerca de 02 anos como Secretária,  
e pela Sra. Mary, atual Secretária há cerca de 18 meses; vejam abaixo os fatos: 
Conforme acordado com o Colegiado ao fim do primeiro mandato (setembro de 2008), que teve 
início em 03 de outubro de 2006, eu reassumiria a coordenação do Programa por apenas  mais 1 
ano  e meio,  com o objetivo de acompanhar o fechamento do Coleta CAPES de 2010, ano base 
2009, pois,  com o final do triênio 2007-2009, o compromisso da atual coordenação em ter a 
perspectiva  de manter o conceito 5 ou elevá-lo para 6, foi necessário. O objetivo deste 
afastamento antecipado, também, foi para que o Sub Coordenador e eventual futuro Coordenador 
assumissem as suas atividades num momento mais tranqüilo. Para assimilar os seus compromissos 
com calma, sem correrias, o mês de maio, logo após o Coleta CAPES, seleção de mestrado,  
matrícula e várias defesas , seria o ideal.  
 



 
 
 
 
No início da nossa primeira gestão, 2 meses antes do término do triênio 2004-2006, quando foi 
titulado o primeiro doutor do Programa (Sávio) e incentivada a entrada de 01 aluno  no doutorado 
(Gustavo),  os números do Curso eram 41 alunos, sendo 22 de mestrado e 19 de doutorado. Hoje 
temos 89 alunos, sendo 50 de mestrado e 39 de doutorado. Atualmente temos 15 vagas para a 
segunda seleção e ainda 12 vagas para o Processo de Seleção de doutorado. 
Tendo-se uma previsão bastante otimista, se todas estas vagas forem utilizadas, poderemos 
chegar ao final do ano com, aproximadamente, 100 alunos no curso, subtraindo - se  os alunos que 
já estão com defesa marcada  para o decorrer de 2010. Se esta previsão se concretizar, 
passaremos a ser um Curso grande, do porte da Bioquímica, Ecologia e Microbiologia.  Com 
relação ao número de alunos titulados, de 2007 a abril de 2010 (em 3 anos e meio) foram 
defendidas 63 dissertações de mestrado e 16 teses de doutorado, sendo 15 no triênio 2007-2010. 
Chamo a atenção que de 2000 até 2006 ocorreram 51 defesas de mestrado. Se tudo correr bem, 
ao final do triênio 2010-2012, teremos 24 doutores, sendo que, para o triênio 2013-2015, já temos 
18 alunos previstos para titulação. Isto demonstra que estamos no caminho certo para o 
crescimento; o doutorado precisa continuar sendo o foco da nova administração e esta terá a 
missão de planejar o fluxo de alunos para as próximas gestões; exemplificando:   a titulação dos 
mestrandos que entraram em 2010 ocorrerá dentro do triênio 2010-2012, já a titulação dos 
mestrandos que entrarem em 2011 já ocorrerá dentro do triênio 2013-2015. Vale ressaltar que . 
temos aprovadas no Colegiado, 150 vagas  de mestrado para este triênio. 
No período desta gestão, várias propostas da nossa coordenação foram concretizadas, a saber: 
1 - incansável trabalho perante a Diretoria do ICB para encontrar uma Secretária substituta para a 
Sra. Marina. Vale destacar que a Sra. Mary, atual Secretária, é uma Servidora bastante 
Institucional, redige muito bem e tem muito comprometimento com o Programa; foi um grande 
aprendizado trabalhar com ela porque somos duas pessoas de temperamento forte; muitas vezes 
tivemos atritos, mas, acredito eu, que sempre queríamos o melhor para o nosso curso. 
2 - renovação de todo o equipamento de informática, aquisição de 01 armário novo e de 3 
cadeiras anatômicas para a secretária do curso. Os computadores têm o melhor antivírus do 
mercado e com isso temos uma autonomia de pelo menos 2 anos para efetuarmos a próxima 
troca. 
3 - contratação de mais 02 funcionários terceirizados para suporte à Secretaria, principalmente na 
elaboração do  Coleta CAPES. 
4 - Saneamento da Secretaria; foram descartados para reciclagem mais de  80 quilos de papel e  
digitalizados importantes documentos para divulgação na página eletrônica. Os documentos de 
origem foram para o arquivo morto. 
 



 
 
 
 
5 - aquisição de um sistema de gestão, vinculado à página eletrônica do Programa,  que permite, 
em tempo real, conhecer todas as informações necessárias, além de facilitar a importação de 
dados para o Coleta CAPES e possivelmente, para o Cadastro de Discentes. O Projeto Memória , 
com todas as informações,  desde a criação do Curso até os dias atuais, já está a disposição para 
consulta. A Sra. Márcia Natália, Servidora contratada até 30 de maio de 2010 (salvo recontratação 
pela nova coordenação, está responsável pela alimentação de dados da página, com o 
compromisso de mantê-la atualizada. 
6 - intenso trabalho junto aos egressos para a entrega da versão final dos seus trabalhos de 
dissertação/tese, devidamente  encadernados com o objetivo  de complementação dos acervos da 
Secretaria, da biblioteca do ICB e da biblioteca universitária, como também, para disponibilização 
da versão final em PDF,  para divulgação pública, em atendimento à solicitação da CAPES,  para o 
Cadastro de Discentes. Temos mais de 90% de todas as dissertações e tese no formato pdf. 
7 - aquisição de uma nova máquina de gelo em substituição a antiga, que foi sabotada e ações 
junto à Chefia do DEQ para definição de local de instalação da mesma , mais seguro que o 
primeiro, que ficava no corredor, de livre acesso a qualquer usuário, principalmente nos finais de 
semana ( sala 252, bloco L3). Saliento que todos os equipamentos sobre a responsabilidade da pós 
foram recuperados e tiveram manutenção. O sistema de aquisição de imagens digital da Pós esta 
sobre a responsabilidade da Profa. Andrea. 
8 - intensas ações junto à Diretoria e da chefia do BIG  para definição de local para instalação dos  
laboratórios próprios dos Profs  Cleusa e Álvaro. Agradeço a Profa. Ana Godard  pelo apoio e hoje 
os dois professores tem os seus laboratórios em pleno funcionamento. 
9 - criação do mural da pós, ao lado da porta da Secretaria; neste mural, são divulgados todos os 
eventos , com um visual amplo e bastante colorido. 
10  - grande apoio para a viabilização da vinda de Membros Externos para participação em Bancas 
Examinadoras de Doutorado,  ciclo de palestras e  outros 
11- Ganhamos dois pró-equipamentos da CAPES. Tivemos um CAPES-COFECUB, PROCAD e duas 
bolsas do PNPD aprovadas.  
12- Com o aumento do corpo discente tivemos um ganho de mais R$50.000 no nosso orçamento 
que hoje é de 87% de bolsas. 
 
Bom, fico por aqui, acreditando que a coordenação recém eleita não medirá esforços para a 
continuação deste trabalho vislumbrando assim como eu, o Prof. Evanguedes, o Prof. Eduardo e os  
 



 
 
 
 
 
outros Coordenadores, um Curso de excelência, com auto  conceito perante a CAPES/MEC, Brasil, 
e porque, não, o mundo lá fora. 
 
Saudações Universitárias, 
 
Prof. Vasco Ariston de Carvalho Azevedo  
Departamento de Biologia Geral 


