
 
 
 
 

PPG-ECMVS-“6”  

Aos membros, egressos e colaboradores do ECMVS,  

É com muito orgulho e satisfação que recebemos o comunicado da CAPES de que o 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre 
(PPG-ECMVS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atingiu o nível de 
excelência, tendo obtido o conceito 6 na última Avaliação Quadrienal da Área 
Biodiversidade da CAPES. 

O PPG-ECMVS foi criado em 1989, inicialmente como um curso de mestrado, sendo 
que o curso de doutorado foi iniciado em 1997. O nosso programa nasceu através da 
união dos esforços de três departamentos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG: 
Biologia Geral, Zoologia e Botânica. Ao longo desses quase 30 anos o Programa 
formou, 372 mestres e 153 doutores, contribuindo significativamente para a formação 
de recursos humanos e geração de conhecimento. Hoje o nosso programa conta com 
24 docentes permanentes, 10 colaboradores, 35 mestrandos e 62 doutorandos. 

Nas últimas gestões a coordenação do Programa vem trabalhando para sanar 
problemas e modernizar o PPG-ECMVS, em um esforço conjunto de coordenadores, 
membros do colegiado, professores, técnicos e alunos e egressos. Para alcançar o 
conceito 6 foi necessário planejamento estratégico, revisão de práticas, consolidação 
de ações e alguns sacrifícios. Agradecemos a todas as pessoas que acreditaram nesse 
projeto e participaram junto conosco dessa melhoria de qualidade. Somos gratos à 
chefia do Departamento de Biologia Geral, à diretoria do Instituto de Ciências Biológicas 
e à Pró-reitoria de Pós-graduação que sempre ajudaram o Programa com apoio 
institucional, infraestrutura e conselhos. Além dos recursos que sempre obtivemos da 
Capes e do CNPq, também foi fundamental contar com o apoio da FAPEMIG através 
do Programa de Apoio a Cursos Cinco, Seis e Sete (PACCSS). 

Por fim, reservamos um agradecimento especial aos secretários do ECMVS, Frederico 
Teixeira e Cristiane Costa. Temos muita sorte em poder contar com pessoas tão 
dedicadas, competentes e atenciosas para cuidar de todos os trâmites formais do nosso 
programa.  

Muito obrigado a todos que têm compartilhado conosco essa jornada, da fundação do 
ECMVS ao dia de hoje. 

Atenciosamente, 

 

Adriano Paglia, Frederico Neves & Marco Mello 


