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1- Introdução

“Failure is not an option”.
Gene Kranz
Apollo Control Center (NASA) - 1968
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Este Memorial tem a pretensão de contar a história de minha vida profissional
como docente do quadro permanente da Universidade Federal de Goiás, com o objetivo de
promoção para a Classe E, com denominação de docente Titular, na Carreira do Magistério
Superior. Como a matéria é regulamentada por meio da Resolução nº 34/2014 do Conselho
Universitário (CONSUNI) da UFG, procurei ser fiel à norma na elaboração deste documento.
Particularmente, a espinha dorsal do texto está calcada nos dizeres do Art. 13 da referida
Resolução, onde é estabelecido que as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão
acadêmica e produção profissional devem ser consideradas. Cabe, porém, um alerta: trata-se
de uma peça de caráter autoral, escrita em primeira pessoa. Procurei deixar nestas linhas os
fatos e, quando considerei pertinente, as minhas impressões a respeito do que vivenciei ao
longo dos 25 anos de uma carreira intensa, variada e dedicada a esta Instituição.
Meu primeiro vínculo docente com essa Universidade se deu em 1990. Para ser
mais preciso, fui Professor Substituto do Departamento de Patologia da EV/UFG por dois
meses, entre 01/11 e 31/12/1990. Minha contratação se deu em função de um problema de
saúde do Prof. Fernando Fróes Fleury que exigiu que o mesmo se afastasse. Durante esse
período, não documentado, ministrei aulas de Patologia Especial.
Naquela época, já estava comprometido em aceitar, a partir de março de 1991,
uma bolsa de DCR (Desenvolvimento Científico Regional) vinculada ao Projeto
“Enterotoxemia Bovina no Estado de Goiás”, coordenado pelo Prof. Delcione Silveira.
Defendi minha dissertação de mestrado na EV/UFMG em 13/12/90 e retornei à Goiânia,
iniciando minhas atividades no projeto.
Além da pesquisa, fui convidado a ministrar aulas das disciplinas de Patologia
Geral e Patologia Especial, ofertadas pelo Departamento para o curso de Veterinária.
Considero aquele ano de 1991 como um “curso preparatório” para as atividades que exerci ao
longo de minha carreira; realizei um grande número de necropsias, diversas à campo, e
aprendi com meus antigos mestres Peter Fischer, Luiz Augusto Batista Brito e Delcione
Silveira os meandros da carreira universitária.
Ao final de 1991, surgiu a oportunidade de prestar concurso para docente efetivo
na UFG. Porém, diferente do que almejava, a vaga disponível era no ICB, mais precisamente
na área de Histologia e Embriologia. Após profunda análise, decidi prestar o concurso e fui
aprovado. Assumi em 12 de março de 1992 o cargo de Professor Assistente do Departamento
de Histologia e Embriologia, iniciando, naquele momento, a trajetória narrada neste
Memorial.

3

Meu desejo de trabalhar na docência universitária se deu exclusivamente pela
vocação de ministrar aulas. Meu primeiro emprego foi o de Professor de Inglês, o qual iniciei
aos 18 anos de idade, enquanto cursava Veterinária na UFG. Permaneci por três anos naquela
atividade e firmei definitivamente minha convicção em seguir a carreira docente. Por isso, aos
27 anos de idade, iniciei minha carreira na UFG convicto do acerto de minha escolha.
Permaneci por quase três anos no ICB. No final de 1994, surgiu a oportunidade de
me transferir para a Escola de Veterinária, mas por força de pareceres jurídicos na época, a
transferência não foi efetivada. Mais uma vez, me submeti a Concurso Público, sendo
novamente aprovado em primeiro lugar, desta vez para o Departamento (hoje Setor) de
Patologia da EV. Após aprovação em dois concursos e dois estágios probatórios, assumi o
posto que ocupo até hoje: o de Professor de Patologia Animal da Escola de Veterinária (e
Zootecnia) da Universidade Federal de Goiás.
Durante minha carreira na UFG, exerci diversas funções. Fui Coordenador de
Curso de Graduação, Vice-Diretor e Diretor de Unidade Acadêmica, Coordenador de Curso
de Pós-Graduação latu sensu, Coordenador de Curso de Pós-Graduação strictu sensu, e até
candidato a Reitor da Universidade! Fui e sou orientador, co-orientador, ex-orientador, aluno
de graduação... Mas, sobretudo, sou professor e pesquisador, que procura a cada dia novos
desafios e diferentes formas de crescer intelectualmente.
Longe de ser um canto do cisne, este Memorial pretende narrar capítulos de uma
história que não terminou. Aos 25 anos de carreira, consegui finalmente estruturar um
laboratório de pesquisa à altura de meus sonhos. Continuo um entusiasta da sala de aula, da
leitura, da aquisição e descoberta do conhecimento. Esta é a trajetória de um sonhador, que
com ajuda inestimável da família e de tantos colegas e alunos, conseguiu realizar muito mais
que sonhou.
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2. Formação Acadêmica - Titulação

“Experience is merely the name men gave to their mistakes.”
Oscar Wilde,
The Picture of Dorian Gray
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Minha carreira docente é uma consequência direta da minha formação acadêmica.
As escolhas que fiz, em consonância com as circunstâncias que tive que enfrentar, moldaram
o docente que aqui apresenta seu Memorial. Alguns dos fatos narrados nessa seção
aconteceram antes de meu ingresso como docente efetivo da UFG, como foi o caso (óbvio) da
Graduação em Medicina Veterinária e do Mestrado na mesma área. Porém, colocá-los em
perspectiva é fundamental para a compreensão de tudo que utilizei para construir a carreira
que apresento neste documento.

2.1 – Formação Anterior à Graduação.
Toda a minha formação escolar prévia à graduação foi realizada em Brasília-DF,
minha cidade natal. Estudei até a 6a Série na Escola Classe 106 Sul, uma escola pública
situada na mesma superquadra onde morava. Como atividade extracurricular, era obrigado a
frequentar, duas vezes por semana, outra Instituição da rede pública, a Escola Parque 308 Sul.
Naquele local, tive aula de Música, Literatura, Teatro, Artes Plásticas e Educação Física, o
que me garantiu uma boa formação cultural e humanística. Se aprendi a ler e escrever na
Escola Classe, aprendi a sonhar na Escola Parque. Aquela minha geração de Brasília foi a
mesma do movimento do Rock brasileiro dos anos 80, contestadora com substância, cultura e
referência.
De 1977 a 1981, fiz o curso completo de inglês da Casa Thomas Jefferson. De
tudo o que estudei na vida, talvez o inglês tenha sido o que eu mais aprendi. Dominar a
gramática, a compreensão dos textos, a redação, a fala e a compreensão oral na língua inglesa
me abriu diversas portas em minha carreira universitária. Tenho a convicção que esse curso
fez toda a diferença em minha vida, tanto profissional quanto pessoal.
No final de 1981, terminei o ensino médio no Centro Educacional La Salle e fui
aprovado em exame vestibular para o curso de Veterinária da Universidade Federal de Goiás.

2.2. Graduação em Medicina Veterinária, (1982 – 1987).
Universidade Federal de Goiás, UFG, Goiânia, Brasil.
Iniciei meu curso de graduação em 1982, aos 16 anos de idade. Fui um aluno
medíocre, ou seja, que se contentava com a média. Decepcionado com a cidade, com a (falta
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de) cultura da maioria dos colegas e com a Universidade, meu desempenho foi péssimo,
particularmente no começo do curso. Um aluno que nunca havia ficado em recuperação na
vida, fui reprovado em Anatomia Animal, o que atrasou minha formatura em um semestre,
além de outras disciplinas. Minha experiência ruim como calouro me marcou profundamente
na carreira docente. Quando assumi a Coordenação do Curso, em 2002 (vide item 6.1), 20
anos após minha primeira matrícula como aluno, iniciei a prática de acolher os alunos
calouros e seus pais, no dia da matrícula, com um lanche e uma palavra amiga de incentivo.
Minha redenção profissional se iniciou quando fiz a matéria de Patologia Geral.
Fui aluno do Prof. Luiz Augusto Batista Brito e do Prof. Emérito da UFG Peter Fischer. A
disciplina me fascinou, e o contato com aqueles professores instigantes, com humor fino,
irônico e com uma pitada de sadismo, além da teatralidade e cultura do Prof. Peter, foram
como uma epifania para mim. A partir daquela ocasião, o restante do meu curso foi apenas
uma formalidade. Já havia sofrido uma mutação em meus oncogenes da Patologia e os
mesmos já se expressavam de forma incontrolável, incoordenada e irreversível.
Colei grau em Medicina Veterinária em 17 de janeiro de 1987. A primeira frase
do discurso de formatura que escrevi e proferi dizia: “Hoje recebemos nosso passaporte para o
futuro”. Considerando o que iria fazer nos 30 anos que se seguiram, eu estava certo.

2.3. Mestrado em Medicina Veterinária. (1988 – 1990).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil
Título: Fluorose em ratos induzida por suplementação com concentrados de rochas
fosfáticas: estudo morfológico do osso e do dente.
Ano de obtenção: 1990.
Orientadora: Profa. Vera Alvarenga Nunes.
Convicto de que gostaria de seguir carreira na docência e na área de Patologia,
minha escolha natural era a Universidade Federal de Minas Gerais. Os docentes das gerações
pioneiras da Escola de Veterinária (EV) da UFG, com pouquíssimas exceções, haviam
realizado seu mestrado na UFMG. Na Patologia da EV, havia unanimidade: os quatro
professores, Peter Fischer (1974), Delcione Silveira (1975), Luiz Augusto Batista Brito
(1983) e Luiz Fernando Fróes Fleury (1982) concluíram o mestrado em Belo Horizonte.
Comigo, imaginava, não seria diferente.
Me preparei para a seleção do mestrado, que ocorreu no final do mês de setembro
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de 1987. Para minha felicidade, em novembro fui comunicado de minha aprovação para o
curso de Mestrado em Medicina Veterinária da UFMG, área de concentração Patologia, que
se iniciaria em março de 1988. Para a minha orientação, foi designada a Profa. Vera
Alvarenga Nunes, então Coordenadora do Curso. Naquela época, o prazo estipulado para a
conclusão do mestrado era de 36 meses, período máximo de pagamento daquele tipo de bolsa.
Realizei meus créditos em três semestres, iniciando com a disciplina de
Bioquímica, ofertada pelo Prof. Enio Cardillo Vieira no ICB. Além da Bioquímica, outras
disciplinas que contribuíram muito com minha formação foram o Planejamento e Análise de
Experimentos, ministrada com incomparável elegância pelo Prof. Ivan Sampaio, e a de
Minerais em Nutrição Animal, na qual fui aluno do Prof. Décio Souza Graça.
Destaco, porém, a sólida formação que tive em Patologia, a começar pelo
magnífico curso de Patologia Geral ministrado em 1988 pelo Prof. Anílton César
Vasconcellos. Nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Fui aluno de duas disciplinas de
Histopatologia, I e II, ministradas pelos Professores Ernani Fagundes do Nascimento e
Raimundo Hilton Girão Nogueira, patologistas experientes e de grande competência. Também
tive um excelente treinamento de necropsia com o Prof. José Cláudio de Almeida Souza,
exigente e folclórico. Fiz com muito gosto e senso de dever a disciplina de Patologia das
Doenças Carenciais e Metabólicas, ministrada por minha orientadora, Profa. Vera.
Tenho a destacar, porém, uma oportunidade inusitada, quase pitoresca, que tive no
aprendizado de Patologia no mestrado. Nossa disciplina de Patologia Veterinária era
ministrada junto com a graduação, ou seja, assistíamos as aulas com os alunos de Veterinária,
sem que fossem específicas para os mestrandos. Ainda assim, pela qualidade dos professores,
aprendi muito. Em 1988, porém, de forma inesperada, os conteúdos dos Sistemas Nervoso e
Hematopoiético foram ministrados pelo Prof. José Maria Lamas da Silva, o mais famoso dos
patologistas veterinários brasileiros da época. Como uma filha do Prof. Lamas era aluna
daquela turma de graduação, todos tivemos o privilégio de assistir suas aulas. Em minha
opinião, o professor fazia jus à fama: sua didática era excelente, suas aulas foram verdadeiras
palestras, uma experiência inesquecível para mim, só comparável a um seminário que
compareceria 12 anos depois em Boston, EUA, que será descrito no momento oportuno.
Devo registrar também o quanto aprendi com minha orientadora. Pessoa tida por
muitos como de convivência nem sempre harmoniosa, a Profa. Vera foi um grande exemplo
para mim. Mesmo atarefada na Coordenação do curso e implantação do Doutorado em
Ciência Animal, iniciado na UFMG em 1989, sempre estava disposta a me atender, resolver
minhas dúvidas e me ensinar um pouco do muito que sabia. Me ensinou a processar amostras
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de tecido, a fotografar lâminas em microscópios, a escrever textos científicos e defender em
um debate meus pontos de vista. Seus ensinamentos teóricos e práticos, postura profissional,
coragem e mesmo suas decepções marcaram de forma indelével aquele jovem profissional em
formação. Devo muito do que sou profissionalmente à Profa. Vera, a quem serei eternamente
grato.

2.4. Doutorado em Ciências Biológicas - Biologia Molecular. (1997-2001).
Universidade de Brasília, UnB, Brasília, Brasil
Orientador: Cézar Martins de Sá
Período Sanduíche no Beth Israel Deaconess Medical Center - Harvard Medical School.
Orientadores: Frank William Sellke & Cesario Bianchi Filho.
Título: Perfil de ativação da via das MAP quinases ERK 1/2 e alterações das proteínas de
junções de aderência em suínos submetidos à circulação extra-corpórea,

Uma de minhas aspirações mais antigas, vida da adolescência, foi a de realizar um
curso no exterior. Somente no final da graduação este sonho de adolescente começou a ganhar
a forma de um plano. Quando terminei o mestrado, já pensava em realizar meu doutorado
integralmente no exterior.
Ao ser empossado como Professor da UFG, surgiu de forma concreta a
oportunidade de estudar no exterior. De fato, na minha primeira visita aos Estados Unidos,
que ocorreu em 1993, tive a oportunidade de conversar com um professor da Patologia da
Universidade Texas A&M em College Station, Texas, que informalmente aceitou minha
solicitação de orientação. De volta ao Brasil, iniciei os primeiros procedimentos para
viabilizar meu projeto. Porém, quando surgiu a oportunidade de novo concurso, dessa vez
para a Patologia, um empecilho surgiu: como iria realizar um novo estágio probatório, não
poderia ser afastado para o exterior. Tive que escolher, e optei por assumir a vaga na
Patologia da EV.
Por circunstâncias diversas, pessoais e profissionais, mudei meu plano e decidi
realizar minha pós-graduação em minha cidade, Brasília, sob a orientação de um amigo de
infância, o Prof. Fernando Araripe Gonçalves Torres. No entanto, a decisão não foi tomada
exclusivamente de forma sentimental; divisei que, naquele momento da minha carreira, mais
valeria um bom treinamento em Biologia Molecular do que uma nova pós-graduação em
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Patologia. Minha avaliação, talvez a mais lúcida que já fiz profissionalmente, foi a que aquele
conhecimento me distinguiria entre os profissionais da área de Patologia, por ser
intrinsicamente relacionado com os mecanismos celulares de doença.
Iniciei o curso de Doutorado no Departamento de Biologia Celular do Instituto de
Biologia da UnB em agosto de 1997, tendo feito um acordo informal com meus pares da
Patologia da EV/UFG que ministraria aulas até o final do ano, quando se daria o retorno do
Prof. Luiz Augusto Brito de sua licença para o doutorado na Universidade de São Paulo. Em
1998 me mudei com a família para Brasília e pude me dedicar inteiramente ao doutorado.
Como meu amigo Fernando Araripe ainda não podia me orientar de direito, fui oficialmente
aceito como orientado do Prof. Cézar Martins de Sá, já falecido.
Aprendi muito durante a fase de créditos, não apenas nas disciplinas, mas também
pela participação nas atividades práticas. O movimento no Laboratório de Biologia
Molecular, ou Biomol como era amplamente conhecido, era frenético. Ali me sentia muito
estimulado a aprender, o que de fato o fiz. Fui primeiro lugar na seleção de doutorado e tirei
A em quase todas as matérias, com exceção de uma: justamente a de Transdução de Sinais
nas Células, o tema da minha futura tese de doutorado...
Já estava conformado em estudar uma sequência de DNA específica (ORF 161)
da levedura Saccharomyces cerevisae quando surgiu uma oportunidade imperdível. Um
professor da Faculdade de Medicina da Universidade Harvard, Cesario Bianchi, havia
apresentado na UnB uma palestra sobre uma técnica de amplificação de sequencias de RNA
chamada RT (Reverse Transcriptase) PCR, à qual ele havia desenvolvido, juntamente com
outros colegas. Aquele professor, brasileiro de nascimento, fez a oferta de que algum
estudante vinculado à Biomol fosse realizar doutorado sanduíche no seu laboratório em
Boston, convite irrecusável para mim. Segui com a família em 1999 para os Estados Unidos.
De uma certa forma, aquele sonho adolescente de fazer um curso fora do Brasil se
realizou de forma melhor que o planejado. Tive a oportunidade de residir em uma das
melhores cidades do mundo e realizar minha tese de doutorado na melhor Universidade do
mundo. Para exemplificar o que é estar em Harvard, há uma passagem simbólica que
aconteceu comigo logo que cheguei. O Prof. Cesário, sabendo de minha carreira de docente
da Patologia, me convidou a participar de um seminário que acontecia nas quintas feiras no
Children’s Hospital, um dos hospitais afiliados à Harvard Medical School, que ficava
próximo ao nosso laboratório. Lá chegando, havia um Professor muito afável que coordenava
o seminário e que fez algumas intervenções que julguei brilhantes. Ao final das
apresentações, o Prof. Cesário foi me apresentar o tal Professor. Era nada menos que Ramzi
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S. Cotran, co-autor do livro de Patologia mais utilizado no mundo até hoje (Robbins e
Cotran)! Infelizmente, o Prof. Contran sucumbiu vítima de câncer no ano seguinte (2000).
Durante meu doutorado sanduíche, trabalhei muito e publiquei três trabalhos em
revistas científicas de prestígio (vide itens 4.1.13, 4.1.14 e 4.1.15). Apresentei os três
trabalhos em congressos nos EUA (vide itens 7.4.5, 7.4.6 e 7.4.7), adquirindo grande
experiência internacional. Tive a oportunidade de trabalhar em um local onde os recursos
eram abundantes e a cobrança proporcional às condições oferecidas. Aprendi técnicas de
ponta, mas sobretudo a importância de cumprir no prazo e com qualidade as minhas
obrigações. Fiz vários contatos e tive uma experiência profissional e pessoal inigualável.
Em 2001, voltei ao Brasil e, no dia da comemoração da independência dos EUA
naquele ano (04/07/2001), defendi minha tese. Cabe relatar uma curiosidade, motivo de
orgulho: meus dois orientadores de Boston, Prof. Cesario Bianchi e o Prof. Frank Sellke,
Chefe do Laboratório, fizeram parte da minha banca de doutorado, sendo que o Prof. Sellke
pagou as próprias despesas para comparecer. Por isso, minha defesa de tese foi em inglês.

2.5 – Os Estágios de Curta Duração em Harvard (2002, 2004 e 2007).
Uma decorrência extremamente positiva de meu doutorado sanduíche foi
estabelecer um relacionamento sólido com meus orientadores no exterior. Dessa forma, tive
mais três oportunidades de retornar à Boston em estágios de curta duração: em 2002 (Figura
1), 2004 e 2007. Os três estágios foram extremamente produtivos; em decorrência de minhas
atividades, participei de seis publicações em revistas de alto impacto (vide itens 4.1.16 a
4.119, 4.1.21 e 4.1.22).
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FIGURA 1 - Fotografia do autor próximo à porta de entrada do Laboratório de
Pesquisa da Divisão de Cirurgia Cardiotorácica do Beth Israel
Deaconess Medical Center, Harvard Medical School em Boston,
MA, EUA. Notar à esquerda, no quadro da parede, as figuras
extraídas dos trabalhos da tese do autor.

2.6. Pós- Doutorado no Exterior (2012-2013).
Universidade Brown em Providence, Rhode Island, EUA.
Supervisores: Frank William Sellke & Cesario Bianchi Filho.
Realizei estágio pós-doutoral no Laboratório de Pesquisa Cardiovascular da
Divisão de Cirurgia Cardiovascular do Departamento de Cirurgia do Hospital Rhode Island,
afiliado à Escola de Medicina da Universidade Brown, em Providence, Rhode Island, Estados
Unidos, no período de 22 de agosto de 2012 a 28 de agosto de 2013. O Laboratório era
liderado pelos professores Frank William Sellke e Cesario Bianchi, ambos da Faculdade de
Medicina da Universidade Brown.
O referido laboratório estuda os mecanismos moleculares de transdução de sinal
aplicados a fenômenos fisiopatológicos associados a cirurgias cardíacas. Um dos modelos
utilizados naquele laboratório é o estudo de fenômenos patológicos associados à circulação
extracorpórea (CEC), utilizando-se tanto modelos experimentais (suínos) quanto fragmentos
de tecidos extraídos de pacientes durante cirurgias de rotina realizadas no hospital. Desde
1999, tem sido mantida uma colaboração daquele laboratório, então na Faculdade de
Medicina da Universidade Harvard, Boston, EUA, com o Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, por meu intermédio, que
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resultou até o momento em 10 publicações em revistas internacionais de impacto no JCR
(vide itens 4.1.13 a 4.1.22)
Em 2009, a equipe do laboratório mudou-se da Universidade Harvard para a
Universidade Brown, dando continuidade ao seu trabalho de pesquisa de ponta nos
mecanismos moleculares das doenças cardiovasculares. As instalações do laboratório, bem
como os equipamentos disponíveis no Centro de Pesquisa do Hospital Rhode Island,
forneceram condições adequadas para o desenvolvimento de pesquisas de ponta no assunto.
Durante o estágio pós-doutoral, tive a oportunidade de aprimorar a utilização de
diversas técnicas que serão ou já são utilizadas nos projetos de pesquisa que participo. Cultivo
celular, microscopia confocal, western blotting, imunoistoquímica e imunofluorescência
foram algumas das ferramentas nas quais pude ampliar meus conhecimentos práticos e
teóricos e que utilizo em minhas pesquisas na EVZ/UFG.
Como eixo principal de trabalho, participei de um projeto em andamento no
Laboratório, desenvolvido em conjunto com o Instituto do Coração do Texas em Dallas,
EUA, cujos resultados ainda não foram publicados.
É importante acrescentar que, a partir daquele pós-doutorado, obtivemos do Prof.
Cesário Bianchi a disposição de colaborar diretamente com o Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, por meio do Programa Ciência
Sem Fronteiras. Dessa forma, fizemos, em co-autoria, o projeto de pesquisa “Efeito do
Extrato Etanólico da Casca de Pequi (Caryocar brasiliense) na Isquemia Aguda do Miocárdio
em Suínos Hipercolesterolêmicos” (vide item 4.2.1.i).
Assim como o doutorado sanduíche, esse pós-doutorado foi uma experiência
gratificante sob o ponto de vista pessoal e profissional. Após 10 anos quase ininterruptos
exercendo atividades administrativas (vide capítulo 6), a oportunidade de imergir nas
atividades de pesquisa se constituiu em um grande incentivo para aprimorar minha carreira de
docente, principalmente no que tange à pesquisa.

2.7. Graduação em Direito, (2016 – atual).
Universidade Federal de Goiás, UFG, Goiânia, Brasil.
Como detalhado em capítulo posterior neste Memorial, exerci na minha carreira
docente na UFG diversos cargos e encargos administrativos. Com isso, surgiu ao longo do
tempo o interesse em me aprofundar no estudo das leis. Decidido a seguir mais este caminho,
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em 2015 me inscrevi em um curso preparatório noturno por três meses e realizei o ENEM
2016. Com a nota obtida, consegui uma vaga de ampla concorrência, após a desistência de
candidatos que obtiveram nota mais elevada. Desde março de 2016, sou acadêmico de Direito
desta Universidade, no período noturno.
Neste curto período, já foi perceptível para mim a necessidade de aprimorar
minha prática docente e de cidadão. Aprendo diariamente com meus professores e colegas,
um incentivo que têm somado em qualidade e entusiasmo no exercício de minhas funções de
professor.
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3. Atividades de Ensino e Orientação, nos Níveis de Graduação e PósGraduação

“The truth is rarely pure and never simple.”
Oscar Wilde,
The Importance of Being Earnest
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Considero o ensino a razão de ser de uma Universidade. Desde que os sábios se
reuniram pela primeira vez em uma Instituição de Saber Superior em Bolonha, Itália, no ano
de 1088, transmitir o conhecimento tem sido a mais nobre tarefa universitária. Abracei esta
atividade com entusiasmo desde o início de minha carreira como professor efetivo da UFG,
dedicando grande parte do meu tempo ao ensino da graduação e pós-graduação. Na Figura 2,
apresento um panorama demonstrativo de minha carga horária média de ensino, de 1992 até
2016.
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FIGURA 2 – Gráfico representativo da carga didática semanal média, considerando graduação e
pós-graduação, do autor, dos anos 1992 a 2016. Em destaque, o número 8, que
representa a carga horária semanal mínima legal de ensino nas instituições
superiores públicas (Artigo 57 da LDB – Lei 9394/1996).
Fonte: Relatórios anuais do docente (1992-2016).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/1996), em seu Artigo 57,
estabelece:
Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará
obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.
Como se observa no gráfico elaborado a partir dos meus relatórios anuais
(RADOC’s) de 1992 até 2016, a carga horária mínima não foi atingida nos anos de 1995 e
1996 e nos períodos de 1998 a 2000 2005 a 2009. Não tenho registro do motivo pelo qual não
atingi as 8 horas nos anos de 1995 e 1996; foram aqueles meus dois primeiros anos na EV, e

16

me encontrava em pleno estágio probatório! Não fui penalizado, porém, porque a LDB foi
promulgada em 20 de dezembro de 1996, ao final, portanto, daquele ano letivo. Entre 1998,
estava afastado para Doutorado, portanto, não ministrei aulas. No ano de 2005, além de
ocupar a Vice-Direção e a Coordenação de Curso, funções administrativas que me eximiam
de cumprir as 8 horas semanais, enfrentei uma longa e penosa campanha eleitoral para Reitor
da UFG, que dificultou minha presença na sala de aula. Nos anos de 2006 a 2009, como
Diretor da EV, não me restou outra alternativa a não ser cumprir uma carga horária didática
mínima.
Apresentarei a seguir detalhes comentados a respeito de minhas atividades de
ensino. As atividades serão descritas segundo o nível (graduação ou pós-graduação) e ensino
(atividades de sala de aula) ou orientação.
3.1 – Ensino de Graduação
À guisa de introdução, mostro a seguir um gráfico demonstrativo de minha carga
didática semanal média no ensino de graduação na UFG, de 1992 até 2016 (Figura 3).
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FIGURA 3 – Gráfico representativo da carga didática semanal média na graduação do autor,
dos anos 1992 a 2016. Em destaque, o número 8, que representa a carga
horária semanal mínima legal de ensino nas instituições superiores públicas
(Artigo 57 da LDB – Lei 9394/1996).
Fonte: Relatórios anuais do docente (1992-2016).

É possível concluir, a partir das análises comparativas dos dois gráficos
apresentados nas Figuras 2 e 3, que parte significativa de minhas atividades de ensino se deu
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na graduação. Considerando apenas esse nível de ensino, não atingi as 8 horas regulamentares
da LDB nos anos de 1996 e 1996, 1998 a 2000 e de 2004 a 2009, pelos mesmos motivos já
apresentados no preâmbulo deste item.
Minhas atividades de ensino de graduação podem ser classificadas em períodos
distintos. De 1992 a 1994, fui professor do Instituto de Ciências Biológicas; de 1995 a 1997,
já na Escola de Veterinária, vivi a fase pré-doutorado; entre 1998 e 2000, estive afastado para
o doutorado, tendo retornado em agosto de 2001; entre 2002 e 2010, o período de intensa
atividade administrativa; finalmente, 2011 a 2016, o período pós-diretoria, de consolidação de
minhas atividades, incluído nesse período a realização de um pós-doutorado no exterior.
Apresento e comento, a seguida, as características de cada período.
I - Departamento de Histologia e Embriologia (1992 a 1994)
Após aprovação em concurso público, fui nomeado em 12 de março de 1992
como Professor Assistente do Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de
Ciências Biológicas da UFG. O Departamento prestava serviços, naquela época, a diversos
cursos de graduação na área biológica. As disciplinas da área de Histologia e Embriologia
eram ofertadas para os cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia,
Medicina, Nutrição, Odontologia e Veterinária.
Minha chegada veio a suprir uma lacuna histórica no Departamento. Até aquele
momento, desde a criação do ICB em 1968, não houve qualquer docente com graduação em
Medicina Veterinária vinculado à Histologia. Com isso, a disciplina de Histologia e
Embriologia para o curso de Veterinária possuía o mesmo enfoque utilizado para os outros
cursos de graduação, todos voltados para a saúde humana. Senti esse descompasso entre tal
enfoque e a necessidade de uma abordagem específica para o curso de Veterinária na própria
pele, como aluno que fui do Departamento em 1982. Assim, logo que entrei em exercício, fui
designado como docente da disciplina de Histologia e Embriologia para a Veterinária.
A experiência como Professor da Histologia foi marcante em minha carreira
profissional. Tive a oportunidade de ministrar aulas teóricas e práticas para os diferentes
cursos de graduação servidos pelo Departamento, o que me permitiu ampliar meus horizontes
em termos de ensino. Estabeleci contatos com os colegas do ICB, Unidade Acadêmica com
uma plêiade de profissionais de diversas origens e experiências. Porém, o que considero
minha experiência mais importante foi a consolidação do aprendizado teórico e prático da
Histologia. Para minha prática profissional como Patologista Veterinário, tenho a convicção
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que esse aprendizado foi fundamental. Desde essa época, tenho a segurança de reconhecer
com profundidade as estruturas dos mais variados tecidos e células, o que é fundamental para
um bom diagnóstico histopatológico.
Infelizmente, não foi possível concretizar minha maior meta como docente
naquela época: estabelecer um curso de Histologia Veterinária, ou seja, uma disciplina
específica para o curso. Esse fator se deveu ao fato que eu não era o docente exclusivo da
turma; sendo assim, os outros colegas, muito competentes por sinal, continuavam em sua
prática de ministrar para a Veterinária as mesmas aulas dos outros cursos da área de saúde.
Esta meta só pôde ser atingida com a minha transferência para a EV, por meio de novo
concurso público, em dezembro de 1994.
II - Pré-doutorado (1995 a 1997).
Já como docente da EV, minha missão mais importante naquela época foi a de
trazer a disciplina de Histologia. Enfrentando a oposição de meus ex-colegas de ICB, a falta
de estrutura e até a desconfiança de docentes da própria EV, encarei o desafio. O grande
mentor da mudança da disciplina foi o Prof. Delcione Silveira, recém aposentado do quadro
permanente, mas ainda na ativa como Professor Substituto (vide item 7.2.2). Tive a
inestimável ajuda de dois colegas do Departamento: o Prof. Luiz Fernando Fróes Fleury, que
na Universidade Católica de Goiás era docente de Histologia, e da Profa. Regiani Nascimento
Gagno Pôrto, que ainda hoje é uma das docentes desta área. Um de nossos maiores
diferenciais implementados na época era que os docentes que ministravam a disciplina de
Anatomia Patológica Animal eram responsáveis por conteúdos equivalentes na Histologia.
Como exemplo, o docente que ministrasse o capítulo de patologia do sistema respiratório
seria o responsável pelo capítulo de respiratório na Histologia. Infelizmente, essa prática foi
abandonada ao longo do tempo.
Para ministrar a disciplina de Histologia na EV, foi necessário criar uma estrutura
de aulas práticas em um curto espaço de tempo. Isso demandava a aquisição de microscópios
e a confecção de lâminas histológicas. Para tal, contamos com o apoio irrestrito do Prof. Hélio
Lourêdo da Silva, então Diretor da EV, e com o serviço qualificado de nosso técnico de
laboratório, o biólogo Antônio Souza da Silva. Posteriormente, o já Setor de Patologia foi
agraciado com duas vagas de docente em função da nova disciplina, que atualmente está
consolidada.
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III – Vice-Direção, Coordenação do Curso de Graduação e Direção da EV (2002-2010).
No período de 1998 até agosto de 2001 não ministrei aulas por estar afastado para
o doutorado. Porém, a partir do meu retorno, retomei minha rotina de aulas. Foi a época da
GED (Gratificação de Estímulo à Docência), motivo pelo qual ministrávamos aulas para três
turmas diferentes (A, B e C). Por essa razão, no meu primeiro semestre na ativa após meu
retorno da licença para o doutorado (2o semestre letivo de 2001), ministrei 11,4 horas de aula
para graduação (Figura 3).
Porém, a partir de agosto de 2002, assumi três funções administrativas cujo
exercício limitou minha participação em sala de aula: a Vice Direção da Escola de Veterinária
da UFG e Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, entre 2002 e 2006 (vide item 6.1),
e posteriormente a Direção da EV (item 6.2). Entre 2004 e 2009, não atingi a média de 8
horas por semana por diferentes motivos. Entre 2004 e 2005, finalizamos o processo de
discussão e aprovação, e posteriormente iniciamos a implementação, do novo currículo do
curso de Medicina Veterinária, de acordo com o novo Regulamento Geral dos Cursos de
Graduação (RGCG) da UFG de 2002 e de novas diretrizes curriculares propostas pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ainda, em 2005 fui candidato a Reitor da UFG, o
que me ocupou muito tempo. A partir de 2006 até 2009, exerci o cargo de Diretor da EV, o
que também tolheu minha disponibilidade de me dedicar à graduação. Em 2010, ano que
deixei a Direção, minha carga horária média na graduação retornou aos padrões
regulamentares (Figura 3).
Durante esta fase e principalmente após a posse da Profa. Ana Paula Iglesias
Santin, concursada especificamente para a Histologia Veterinária, deixei de ministrar na
graduação essa disciplina. Nesse Período, ministrava aulas de Anatomia Patológica Animal
para os alunos matriculados no regime seriado anual e, a partir de 2006, Patologia Geral e
Patologia Veterinária para os matriculados pelo RGCG, em regime semestral de créditos.
IV - O período pós-diretoria (2011 a 2016).
Ainda que tenha ocupado cargos administrativos após minha saída da Diretoria da
EV (vide 6.3.3 e 6.4), considero esta uma fase de consolidação de todas as minhas atividades
acadêmicas, inclusive da graduação. Mesmo havendo me afastado para o pós-doutorado no
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exterior entre 01/08/2012 a 31/08/2013, mantive com certa tranquilidade a média de carga
horária semanal média na graduação acima de 8 (Figura 3).
Além participar das disciplinas de Patologia Geral e Patologia Veterinária para o
curso de Medicina Veterinária, a partir de 2011 ampliei minha participação na graduação. Sou
o único docente (e por isso também coordenador) da disciplina Biologia Celular, oferecida
uma vez por ano no primeiro semestre, obrigatória para os alunos do curso de Zootecnia.

3.2 – Orientação de Graduação
Poucas foram minhas orientações de alunos de graduação. Credito este fato à
significativa orientação de alunos de pós-graduação (vide item 3.4) e à intensa carga de
trabalho dispendida nos diversos cargos administrativos que ocupei.
Apresentarei nesta seção os alunos de graduação que orientei na iniciação
científica e, em conjunto, os outros tipos de orientação na graduação.
3.2.1 – PIBIC
Todas as orientações de iniciação científica vincularam-se a algum trabalho de
dissertação ou tese realizada sob minha orientação. Procurava, desta forma, agregar os alunos
de graduação e pós-graduação, estimulando o aprendizado e a troca de experiências.
Apresento a seguir as informações referentes ao nome do aluno orientado, título do trabalho,
ano de conclusão da iniciação científica e a qual dissertação ou tese estava vinculado.
a) ITAMAR SOARES DA MOTA. Estudo bioquímico e morfológico das proteínas das
junções de aderência em miocárdio de camundongos com infecção experimental aguda e
crônica por Trypanosoma cruzi. 2003. Iniciação científica (Medicina Veterinária) Universidade Federal de Goiás.
- Vinculado à tese de Doutorado de Adílson Donizeti Damasceno (vide 3.4.5.).
b) ALBERTO ELIAS MARQUES. Estudo bioquímico e morfológico das proteínas das
junções de aderência em miocárdio de camundongos com infecção experimental aguda e
crônica por Trypanosoma cruzi - Estudo morfológico das junções através de
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imunofluorescência e microscopia confocal. 2003. Iniciação científica (Medicina
Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
- Vinculado à tese de Doutorado de Adílson Donizeti Damasceno (vide 3.4.5.).
c) TATYANE PENHA SALES. Estudo bioquímico e morfológico das proteínas das junções
de aderência em miocárdio de camundongos infectados experimentalmente por
Trypanosoma cruzi. 2006. Iniciação científica (Medicina Veterinária) - Universidade
Federal de Goiás.
- Última orientação de PIBIC relacionada à tese de Doutorado de Adílson Donizeti
Damasceno (vide 3.4.5.).
d) TATYANE PENHA SALLES. Avaliação do perfil de ativação da proteína quinase ativada
por mitógeno (MAPK) e expressão da proteína rica em cisteína (CYR61) em neoplasias
mamárias de cadelas (Canis familiaris). 2007. Iniciação científica (Medicina Veterinária) Universidade Federal de Goiás.
- Vinculado à dissertação de Mestrado de Marina Pacheco Miguel (vide 3.4.4.a).
e) ANA CAROLINA BRIGOLIN PARIZE. Expressão de ERK1/2 em cérebros de ratos
submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com extrato etanólico da casca de pequi
(Caryocar brasiliense). 2011. Iniciação científica (Medicina Veterinária) - Universidade
Federal de Goiás.
- Vinculado à tese de Doutorado de Marina Pacheco Miguel (vide 3.4.4.b).
f) PATRÍCIA DE ALMEIDA MACHADO. Avaliação das propriedades antiproliferativas do
lapachol em cultura de células de osteossarcoma canino. 2014. Iniciação científica
(Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
- Vinculado à tese de Vanessa de Souza Cruz Pimenta (vide 3.4.11.b).
g) THAIS POLTRONIERI DOS SANTOS. Propriedades antiproliferativas do lapachol em
cultura de células de osteossarcoma canino. 2015. Iniciação científica (Medicina
Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
- Vinculado à tese de Vanessa de Souza Cruz Pimenta (vide 3.4.11.b).
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h) THAIS POLTRONIERI DOS SANTOS. Alterações na expressão de genes reguladores do
ciclo celular em células de osteossarcoma canino tratadas com beta-lapachona. 2016.
Iniciação científica (Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
- Última orientação de PIBIC relacionada à tese de Vanessa de Souza Cruz Pimenta
(vide 3.4.11.b).
i) JAQUELINE SALES DE OLIVEIRA. Ação da beta lapachona nas vias sinalizadoras prósobrevivência e anti-apoptóticas de células endoteliais de coração de camundongo. 2017.
Iniciação científica (Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
- Vinculado à dissertação de Mestrado de Patrícia de Almeida Machado (vide 3.4.27)

3.2.2 – Outras Orientações de Graduação

a) REGINA CÉLIA DOS SANTOS E SOUZA.
Curso: Medicina.
Tipo de Orientação: Monitoria de Histologia e Embriologia (ICB).
Ano:1992.
b) KEILA SANTOS PEREIRA.
Curso: Farmácia
Tipo de Orientação: Monitoria de Histologia e Embriologia (ICB).
Ano:1993.
c) PATRÍCIA TIRONI ROCHA.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Trabalho Final de Curso.
Ano:1994.
d) KENIAMAR RABELO.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Trabalho Final de Curso
Ano: 1995
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e) MARLON FERRARI.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Trabalho Final de Curso
Ano: 1995
f) KARLA FERNANDA FAGUNDES.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Trabalho Final de Curso
Ano: 1995
g) ÉRICA DE AQUINO REZENDE.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Trabalho Final de Curso
Ano: 1996

h) ANDRÉA AZEVEDO PIRES DE CASTRO.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Trabalho Final de Curso
Ano: 1996.

i) PAULO CARVALHO MENDES.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Estágio Final de Curso.
Ano: 2006

j) PATRÍCIA DE ALMEIDA MACHADO.
Curso: Medicina Veterinária.
Tipo de Orientação: Estágio Final de Curso.
Ano: 2014.
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A Patrícia, além de ter sido minha orientada de estágio, foi também de PIBIC
(vide 3.2.1.f). Atualmente é aluna de mestrado do PPG em Ciência Animal, sob minha
orientação (vide 3.4.27).

3.3 – Ensino de Pós-Graduação
Em termos quantitativos, minha participação no ensino de pós-graduação foi bem
mais modesta que na graduação. Porém, considero essa atividade de grande importância pelo
efeito multiplicador que se pode alcançar na formação de um docente e/ou pesquisador.
Inicialmente, apresentarei minhas atividades didáticas na pós-graduação strictu sensu;
posteriormente, farei menção à minha reduzida participação na pós-graduação lato sensu.
I – Ensino de Pós-Graduação strictu sensu
Aponto a seguir, sob a forma de gráfico, minhas atividades didáticas no mestrado
e doutorado, de 1992 a 2016 (Figura 4). Em seguida, indicarei as disciplinas nas quais atuei
como docente no período correspondente.
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FIGURA 4 – Gráfico representativo da carga didática semanal média na graduação do
autor, dos anos 1992 a 2016.
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Já em 1992, meu primeiro ano como professor da UFG, tive a oportunidade de
ofertar uma disciplina de pós-graduação strictu sensu. Ministrei a disciplina de Histologia
Animal para alunos do Mestrado em Biologia do Instituto de Ciências Biológicas, Unidade
Acadêmica à qual estava vinculado.
Somente em 1995, quando havia recentemente me transferido do ICB para a EV,
tive nova incumbência na pós-graduação. Naquele ano, ministrei a disciplina “Anatomia
Patológica” para os alunos da primeira turma do curso de Mestrado em Medicina Veterinária
da EV. Esse evento se repetiu em 1996 e 1997. Assim como na graduação, ocorreu no período
de 1998 a 2001 um hiato na minha participação na pós-graduação, em função do meu
afastamento para o doutorado.
Em 2002, retomei minhas atividades nesse segmento, agora no repaginado PPG
em Ciência Animal. Naquele ano, ministrei a disciplina “Diagnóstico Pós-Morte Aplicado à
Sanidade Animal”. No ano seguinte, 2003, participei da disciplina “Técnicas Avançadas de
Pesquisa Bibliográfica via Internet”, coordenada pelo Prof. Luiz Augusto Batista Brito. Em
2004, novamente ministrei o curso de “Diagnóstico Pós-Morte Aplicado à Sanidade Animal”.
Em 2005 introduzi uma nova disciplina, “Técnicas de Colorações Especiais e Histoquímica”,
enquanto em 2006, retomei minha colaboração ao Prof. Luiz Augusto na mesma disciplina de
2003.
Novo período sem oferta de disciplinas ocorreu em 2007 e 2008, época em que
exercia a Direção da EV. Em 2009, já mais experiente no cargo, tive mais tranquilidade para
ofertar a nova disciplina “Meios Avançados de Diagnóstico”. Repeti a oferta em 2010, ano
em que ofereci também “Diagnóstico Pós-Morte Aplicado à Sanidade Animal” e participei
como avaliador de algumas bancas da disciplina “Seminários Aplicados à Patologia, Clínica e
Cirurgia Animal”. Em 2011, minha atuação no PPG em Ciência Animal foi idêntica ao
relatado para o ano anterior.
Entre 2012 e 2013, ocorreu novo “período sabático” na pós-graduação, motivado
para meu afastamento para o exterior para o pós-doutorado. Retornei em 2014 com grande
motivação, sendo o ano que mais me dediquei ao ensino da pós-graduação strictu sensu
(Figura 4). Além das já tradicionais “Diagnóstico Pós-Morte” e ‘Meios Avançados de
Diagnóstico”, ofertei a disciplina “Cell Biology”, ministrada em inglês juntamente com meu
bolsista PVE Cesario Bianchi (vide 4.2.1.i) e colaborei com a disciplina de “Metodologia de
Pesquisa Científica”, em razão da sua coordenadora, Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti,
haver assumido a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. Em 2015, ofertei uma nova
disciplina, “Patologia Geral”, e participei novamente da Metodologia e dos Seminários. No
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ano passado, 2016, mais uma vez ministrei a Patologia Geral e os Meios Avançados de
Diagnóstico, colaborando também com a Profa. Clorinda na Metodologia.

II– Ensino de Pós-Graduação lato sensu
Tive apenas três experiências em cursos de especialização relatados em meus
relatórios de atividades docentes. Faço aqui um breve registro dessas experiências.
Entre 1992 e 1993, em minha passagem pelo ICB, coordenei o Curso de
Especialização em Técnicas Histológicas (vide 6.4.1). Durante o curso, colaborei na
confecção das monografias dos alunos que eram colegas de ICB.
Posteriormente, já em 2010, participei de uma disciplina da Residência MédicoVeterinária da EVZ/UFG. Colaborei na disciplina “Treinamento em Serviço MédicoVeterinário”, de caráter eminentemente prático.

Em 2011 e 2012 participei da mesma

disciplina, sendo que em 2011 foi acrescentada a disciplina “Seminários Aplicados”, e em
2012, “Reuniões Clínicas”.
A última experiência a relatar foi a participação no Curso de Especialização em
Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal, promovido pelo Centro de
Pesquisa em Alimentos da EVZ/UFG. Naquele curso, ministrei parte da disciplina de
“Patologia Animal”.
Minha carga horária total registrada em ensino de pós-graduação lato sensu foi de
340 horas.

3.4 – Orientação de Pós-Graduação

Uma atividade significativa e recompensadora que tenho exercido ao longo de
meu ofício como docente da UFG é a orientação de estudantes de pós-graduação strictu
sensu. Antes da conclusão do meu doutorado, minha participação nesse tipo de atividade era
restrita, por força normativa, à co-orientação, ou seja, por não possuir o título de doutor não
estava formalmente habilitado para orientar.
No entanto, aquele panorama mudou a partir de 04 de julho de 2001, quando
defendi meu doutorado. Após a realização do processo seletivo de 2002 do PPG em Ciência
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Animal fui designado orientador das futuras mestrandas Kellen de Sousa Oliveira e Liliana
Borges de Menezes, aprovadas para iniciarem o curso em 2003. Desde então, participei da
orientação de 70 estudantes do PPGCA (Figuras 5 e 6), entre mestrandos e doutorandos.
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FIGURA 5 – Número de alunos de Pós-Graduação (PG) orientados pelo autor junto ao Programa
de Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG de 2003-2017, distribuídos de
acordo com o nível (mestrado ou doutorado), situação do aluno (titulado, matriculado
ou desligado) e tipo de orientação (principal – OP ou co-orientação – CO).
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG.
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Infelizmente, três alunas de mestrado que orientei se desligaram do curso. Ainda
que tenha lamentado o desligamento, registro que, em todos os três casos, não houve qualquer
problema de convivência profissional, mas a ocorrência de problemas relacionados com a
situação pessoal das estudantes. No caso de minha co-orientada de doutorado que foi
desligada, o caso foi diferente. Mesmo tendo sido condicionalmente aprovada no exame de
qualificação, a estudante não foi capaz de realizar o que foi exigido pelos membros da banca,
muito em função do esgotamento do prazo regulamentar do curso. Neste caso, a tese foi
reprovada na defesa e a aluna, desligada.
A seguir, apresento informações contextualizadas sobre cada um de meus alunos
dos quais fui ou sou o orientador principal. Procurei estabelecer relações de cada orientação
com produtos e mencionar informações relevantes a respeito dos estudantes. Fico orgulhoso e
me sinto recompensado, pessoal e profissionalmente, ao saber que a maioria atua na área da
docência, pesquisa ou utiliza o conhecimento adquirido em outros órgãos do setor público ou
em sua prática privada.

3.4.1. KELLEN DE SOUSA OLIVEIRA.
Mestrado: Perfil imunohistoquímico da expressão da proteína CYR61 e da proteína quinase
ativada por mitógeno em próstata de cães. 2005. Dissertação (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
A Profa. Kellen foi a primeira estudante sob minha orientação a defender seu
mestrado. Na sequência, realizou o doutorado na Universidade Estadual Paulista (UNESP) em
Jaboticabal-SP, na área de Reprodução Animal, concluído em 2009.
De sua dissertação de mestrado foram originados dois artigos:
a. OLIVEIRA K.S., et al. CYR61, a cellular proliferation marker in dogs with
prostatic disease, 2006 (Vide item 4.1.32).
b. OLIVEIRA K.S., et al Alterações prostáticas de cães adultos necropsiados na
Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás de maio a julho de 2004,
2007 (Vide item 4.1.33).
A Profa. Kellen é docente do quadro permanente da EVZ/UFG desde 2012, na
área de Produção de Animais de Companhia, lotada no Departamento de Zootecnia.
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3.4.2. LILIANA BORGES DE MENEZES.
a. Mestrado: Caracterização morfométrica e quantitativa dos neurônios ganglionares atriais da
faixa intercaval de cães com cardiomiopatia chagásica experimental. 2005.
Dissertação (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
b. Doutorado: Ação da clorpromazina em rins de cães submetidos à isquemia e reperfusão.
2008. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
A Profa. Liliana foi a primeira estudante de pós-graduação a realizar tanto seu
mestrado quando seu doutorado sob minha orientação.
De sua tese de doutorado foi originado o artigo:
•

MENEZES, L. B. et al. Avaliação do efeito da clorpromazina sobre a função renal de
cães submetidos à isquemia e reperfusão. 2010. (Vide item 4.1.36).
Desde 2006, a Profa. Liliana é docente do quadro permanente do Instituto de

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG, na área de Patologia Geral.

3.4.3. LUCIANA RAMOS GASTON BRANDSTETTER.
a. Mestrado: Perfil de ativação das MAP quinases ERK 1/2 no intestino delgado de equinos
submetidos à isquemia e reperfusão. 2006. Dissertação (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
b. Doutorado: Efeito da solução de Carolina Rinse na injúria experimental de isquemia e
reperfusão no intestino delgado de coelhos. 2011. Tese (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
Assim como a Profa. Liliana, a Profa. Luciana realizou tanto seu mestrado quando
seu doutorado sob minha orientação. Além disso, tive a oportunidade de orientar seu relatório
de estágio final de curso de graduação, realizado na Universidade de Auburn, Alabama, EUA.
De sua tese de doutorado foi originado o artigo:
•

BRANDSTETTER, L. R. G. et al. Topical and intraluminal Carolina Rinse solution in
p44/42 and p38 MAP kinase activation profile in rabbit jejunum after ischemia and
reperfusion, 2014 (Vide item 4.1.51).
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A Profa. Luciana é docente do quadro permanente da EVZ/UFG desde 2012, na
área de Clínica de Equinos, lotada no Departamento de Medicina Veterinária.

3.4.4. MARINA PACHECO MIGUEL.
a. Mestrado: Perfil de expressão das proteínas Cyr61 e ocludina em glândulas mamárias
normais e neoplásicas de cadelas. 2007. Dissertação (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
b. Doutorado: Ação neuroprotetora do extrato etanólico da casca de pequi em cérebros de
ratos submetidos à isquemia e reperfusão. 2011. Tese (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
Também como as orientadas mencionadas anteriormente, a Profa. Marina realizou
tanto seu mestrado quando seu doutorado sob minha orientação. A grande importância do seu
trabalho é que constituiu o pioneiro do tema central do meu grupo de pesquisa atual, a
investigação dos efeitos in vivo e in vitro de extratos de plantas do Cerrado.
De sua dissertação de mestrado foi originado o artigo:
•

MIGUEL, M.P. et al. Expressão de Cyr61 em glândulas mamárias normais e
neoplásicas de cadelas, 2010. (Vide item 4.1.35).

De sua tese de doutorado foram originados os artigos de revisão:
•

MIGUEL, M.P. et al. Western blotting: a técnica e aplicações na pesquisa e
rotina diagnóstica em medicina veterinária, 2012. (Vide item 4.1.38).

•

MIGUEL, M.P. et al. Fisiopatologia do estresse oxidativo após isquemia e
reperfusão cerebral e potencial neuroproteção do pequi (Caryocar
brasiliense)., 2012. (Vide item 4.1.39).

A Professora Marina é docente do quadro permanente da UFG desde 2009, sendo
inicialmente lotada no Campus Jataí; em 2014, após nova aprovação em concurso público,
vinculou-se ao IPTSP em Goiânia, onde atua na área de Patologia Geral. É docente
permanente do PPG em Ciência Animal da EVZ.
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3.4.5. ADILSON DONIZETI DAMASCENO.
Doutorado: Perfil de ativação da via das MAP quinases ERK 1/2 e estudo das proteínas das
junções

de

aderência

em

miocárdio

de

camundongos

infectados

experimentalmente por Trypanosoma cruzi. 2007. Tese (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
O Professor Adilson concluiu seu mestrado em 2002, no ainda Programa de PósGraduação em Medicina Veterinária desta Unidade Acadêmica, que foi convertido para o
atual PPG em Ciência Animal. Foi o primeiro aluno de pós-graduação que orientei no nível de
doutorado. Realizou um trabalho experimental com cepa de Trypanosoma cruzi, com o
emprego de técnicas de análise pioneiras na EV na época, como o western blotting e a
imunoistoquímica.
De sua tese de doutorado foi originado o artigo:
•

DAMASCENO, A.D. et al. Aumento da expressão de beta-catenina e caderina
no coração de camundongos nas fases aguda e crônica da infecção
experimental por Trypanosoma cruzi, 2008. (Vide item 4.1.34).

Atualmente, o Prof. Adílson é Vice-Diretor da EVZ, cargo que ocupa desde 2010.
É docente do quadro permanente da UFG desde 2004, atuando na Clínica Médica dos
Animais Domésticos, na especialidade de Neurologia.

3.4.6. ROGÉRIO DE OLIVEIRA COSTA.
Mestrado: Avaliação ultrasonográfica e histológica de cadelas submetidas a programas de
ganho e perda de peso. 2008. Dissertação (Ciência Animal) - Universidade Federal
de Goiás.
Auxiliei o Rogério na redação de seu trabalho de conclusão de curso, relativo a
estágio realizado na Universidade de Auburn, Alabama, EUA. Posteriormente, fui seu
orientador de mestrado. Atualmente é Médico Veterinário autônomo.
3.4.7. MÔNICA RODRIGUES FERREIRA.
Doutorado: Expressão da MAPK em folículos ovarianos e corpos lúteos em diferentes fases
do ciclo estral em bovinos. 2009. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal
de Goiás.
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A Professora Mônica concluiu seu mestrado em 2005, no Programa de PósGraduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, na área de
concentração de Reprodução Animal. Foi a primeira aluna de pós-graduação que orientei que
trouxe um tema de pesquisa pré-definido, o que constituiu um grande desafio para mim.
Conseguimos introduzir no experimento a pesquisa da ativação da MAP quinase ERK 1/2,
enzimas que estudei exaustivamente no meu doutorado, em ovócitos bovinos.
A Professora Mônica é docente do quadro permanente da UFG desde 2014, sendo
lotada no Campus Jataí, onde atua na área de Reprodução Animal e sua linha de pesquisa é a
de reprodução de peixes.

3.4.8. YANDRA CASSIA LOBATO DO PRADO.
a. Doutorado: Análise anatomo-funcional dos músculos do antebraço e a citoarquitetura do
neocórtex de Cebus libidinosus. 2010. Tese (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
b. Pós-Doutorado: Mecanismos celulares de proteção do extrato aquoso da casca de pequi
(Caryocar brasiliense) em cultura de cardiomiócitos de ratos neonatos.
2011-2013. Supervisão de pós-doutorado - Universidade Federal de
Goiás. Bolsista da CAPES/ PNPD (vide 4.2.1.e).
c. Pós-Doutorado: Efeito do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) na
isquemia aguda do miocárdio em suínos hipercolesterolêmicos. 20142015. Pós-doutorado - Universidade Federal de Goiás. Bolsista da
CAPES (Chamada de Projetos nº 71/2013 – PVE).
A Dra. Yandra concluiu seu mestrado em 2002, no Mestrado em Medicina
Veterinária (Clínica e Reprodução Animal) (Conceito CAPES 5) na Universidade Federal
Fluminense. Teve uma grande importância estratégica no início das atividades do Laboratório
Multiusuário de Cultivo Celular do PPG em Ciência Animal, que constitui hoje minha base de
operações. Esteve diretamente envolvida na montagem do laboratório, início das técnicas de
cultivo celular e co-orientação de pós-graduandos naquele período.
A Dra. Yandra atua, desde 2015, na iniciativa privada em Campinas-SP.
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3.4.9. TATYANE PENHA SALES.
Mestrado: Diagnóstico da circovirose suína em criações intensivas no estado de Goiás. 2011.
Dissertação (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
A Tatyane foi a primeira estudante de pós-graduação sob minha orientação que
havia sido orientada por mim também na iniciação científica. Seu trabalho fez parte de um
grande projeto coordenado por mim e financiado pelo Ministério da Agricultura, via edital do
CNPq (vide item 4.2.1.c).
Atuava na Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) até 2014;
atualmente, não atua na área de Medicina Veterinária.
3.4.10. FERNANDA FIGUEIREDO MENDES.
a. Mestrado: Efeito neuroprotetor do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar
brasiliense) em ratas submetidas a dieta hipercalórica. 2012. Dissertação
(Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
b. Doutorado: Extrato etanólico da casca de pequi reduz o dano cerebral induzido em ratas
submetidas à dieta hipercalórica. 2017. Tese (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
Assim como as Professoras Liliana e Luciana, anteriormente citadas, a Profa.
Fernanda realizou tanto seu mestrado quando seu doutorado sob minha orientação. Seus
trabalhos com o extrato do pequi in vivo contribuíram para estabelecer a linha de pesquisa
atual do laboratório.
De sua dissertação de mestrado foi originado o artigo de revisão:
•

MENDES, F. F. et al. Isquemia cerebral em cães e gatos, 2013. (Vide item
4.1.46).

De sua tese de doutorado, recentemente defendida, foi originado por enquanto o
artigo:
•

RODRIGUES, D. F.; MENDES, F. F. et al. Experimental focal cerebral
ischemia and reperfusion by temporary occlusion of the middle cerebral artery
in female Wistar rats, 2014. (Vide item 4.1.53).

Atualmente, a Profa. Fernanda é docente substituta da Universidade Federal Rural
da Amazônia, instituição na qual se graduou em Medicina Veterinária.
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3.4.11. VANESSA DE SOUZA CRUZ PIMENTA.
a. Mestrado: Avaliação histoquímica e da expressão das proteínas p53 e c-kit em
mastocitomas caninos. 2012. Dissertação (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
b. Doutorado: Propriedades citotóxicas da beta-lapachona em células de osteossarcoma
canino in vitro. 2015. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
c. Pós-Doutorado: Ação do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) no
estresse oxidativo em miocárdio e células endoteliais do coração de
camundongos (Mus musculus) 2016. Pós-doutorado - Universidade
Federal

de

Goiás.

Bolsista

do

CNPq

(Chamada

de

projetos

MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS - Pesquisador Visitante Especial - PVE
2014).
A Profa. Vanessa, assim como as ex-alunas Liliana, Luciana e Yandra,
anteriormente citadas, realizou tanto seu mestrado quando seu doutorado sob minha
orientação. Assim como no caso da Yandra, fez parte relevante da equipe que deu início às
atividades do Laboratório Multiusuário de Cultivo Celular do PPG em Ciência Animal.
Esteve diretamente envolvida na montagem do laboratório, início das técnicas de cultivo
celular e co-orientação de pós-graduandos naquele período. Durante seu pós-doutorado,
consolidou as práticas de cultivo celular e iniciou a utilização de nosso citômetro de fluxo,
equipamento do qual é atualmente operadora responsável.
Um fato relevante é que o resumo de parte de sua dissertação foi apresentada por
mim no evento “33rd Meeting of the European Society of Veterinary Pathology (ESVP) &
26th Meeting of the European College of Veterinary Pathologists (ECVP)”, em Helsinque,
Finlândia, em 2015. Esse resumo foi publicado em edição especial do Journal of Comparative
Pathology:
•

PIMENTA, V. S. C.; ARAUJO, E.G. Bismarck Brown stain: a useful tool for
diagnostics and morphological grading of canine mast cell tumours. ESVP and
ECVP Proceedings 2015. J. Comp. Path. 2016, n. 154, v.1, p. 67.
Ainda que seus trabalhos mais importantes ainda estejam em fase de análise por

revistas especializadas, publicou, como produto de seu doutorado, os seguintes artigos de
revisão:
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•

PIMENTA, V. S. C.; et al. Papel da proteína p53 na proliferação neoplásica, 2013.
(Vide item 4.1.53).

•

PIMENTA, V. S. C.; et al. Osteossarcoma canino e humano: uma visão comparada,
v.9, p.1971 - 1991, 2013. (Vide item 4.1.43).

•

PIMENTA, V. S. C.; et al. Diagnóstico morfológico, aspectos clínicos e
epidemiológicos de neoplasias em grandes felídeos, 2013. (Vide item 4.1.47)
A Profa. Vanessa é hoje docente substituta da EVZ/UFG, lotada no Departamento

de Medicina Veterinária e sediada no Laboratório Multiusuário de Cultivo Celular do PPG em
Ciência Animal. Atua na área de Oncologia Veterinária e divide comigo a administração do
laboratório.
3.4.12. KLÉBER FERNANDO PEREIRA.
a. Doutorado: Procyon cancrivorus (Mão-Pelada): aspectos morfológicos das glândulas
salivares e da origem e distribuição do nervo isquiático. 2012. Tese (Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
b. Pós-Doutorado: Efeito do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) na
isquemia aguda do miocárdio em suínos hipercolesterolêmicos. 20142015. Pós-doutorado - Universidade Federal de Goiás. Bolsista da FAPEG
(Chamada 11/2013).
O Prof. Kleber deu início a uma “fase morfológica” em minhas orientações e
produções. Em função de minha origem como professor da Histologia no Instituto de Ciências
Biológicas da UFG, fui procurado por diversos docentes de anatomia para orientá-los em seus
cursos de doutorado.
Kleber concluiu seu mestrado em Ciências Morfofuncionais na Universidade de
São Paulo (USP) em 2005. Já era docente da UFG desde 2008 quando iniciei sua orientação.
Fez seu doutorado em Ciência Animal no prazo regimental mínimo (24 meses), trabalho que
gerou os seguintes artigos:
•

PEREIRA, K. F. et al. Origem e distribuição anatômica do nervo isquiático de mãopelada (Procyon cancrivorus), 2011. (Vide item 4.1.37)

•

PARANAIBA, J. F. et al. Aspectos morfológicos da mão e pé de Procyon
cancrivorus, 2012. (Vide item 4.1.41)
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Dois anos após sua obtenção do título de doutor, o prof. Kleber retornou ao
laboratório, na condição de pós-doutorando. Foi um período prolífico em termos de produção
de artigos, citados a seguir:
•

LIMA, F. C. et al. Muscular anatomy of the pectoral and forelimb of Caiman
crocodilus crocodilus (Linnaeus, 1758) (Crocodylia: Alligatoridae, 2016. (Vide item
4.1.60).

•

PARANAIBA, J. F. et al. Morfo-histologia dos pulmões e árvore bronquial de
Procyon cancrivorus (Carnivora: Procyonidae), 2016. (Vide item 4.1.61).

•

SOARES, N. P. et al Comparative anatomy of the gluteal region muscles of Sapajus
libidinosus. Pesquisa Veterinária Brasileira (Impresso), v.36, p.1127 - 1136, 2016.
(Vide item 4.1.62).
Atualmente, além da docência e pesquisa na área de Anatomia, o Prof. Kleber é

Coordenador do programa de pós-graduação strictu sensu em Biociência Animal do Campus
Jataí da UFG.

3.4.13. MARINA ZIMMERMANN.
Doutorado: Caracterização da membrana de látex da Hevea brasiliensis e reação tecidual após
implante no subcutâneo de equinos e bovinos. 2012. Tese (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
A Profa. Marina talvez tenha sido, de meus vários orientados de pós-graduação, a
mais decidida em termos da escolha do tema do seu trabalho de tese. Ao me procurar para
orientá-la, foi categórica em afirmar que minha única opção seria trabalhar com uma
membrana de látex por ela elaborada e patenteada, desenvolvida durante seu Mestrado em
Cirurgia Experimental, concluído na Universidade Federal de Santa Maria em 2006. Seu
entusiasmo me persuadiu a trabalhar com esse tema, que gerou três possíveis publicações,
ainda em análise por revistas especializadas.
Desde 2012, a Profa. Marina é docente Titular das Faculdades Integradas da
União Educacional do Planalto Central, FACIPLAC, em Brasília-DF, onde coordena o Setor
de Reprodução e a Revista Eletrônica.
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3.4.14. JULIANA CARVALHO DE ALMEIDA BORGES.
a. Mestrado: Estudo comparativo entre dois critérios de classificação histológica, contagem de
AGNOR´s e expressão de c-kit no mastocitoma canino. 2013. Dissertação
(Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
b. Doutorado: Atividade antioxidante do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar
brasiliense) na isquemia aguda renal de ratos hipertensos. 2016. Tese (Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás. Em andamento.
A Juliana, como outras pós-graduandas antes dela, foi bolsista de PIBIC sob
minha orientação e, posteriormente, minha orientada de mestrado. A partir de sua dissertação,
dois resumos expandidos foram publicados em anais de eventos:
•

BORGES, J. C. A.; et al. Tumores de Células Redondas em Cães: Aspectos
Epidemiológicos. In: VII CONCEVEPA - Congresso do Centro Oeste de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais, 2012, Goiânia. VII CONCEVEPA - Congresso do
Centro Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, 2012.

•

BORGES, J. C. A. et al. Marcadores de Malignidade em Mastocitoma Canino. In: VII
CONCEVEPA - Congresso do Centro Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos
Animais, 2012, Goiânia. VII CONCEVEPA - Congresso do Centro Oeste de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais, 2012.
No mesmo ano (2016) que iniciou seu doutorado em Ciência Animal sob minha

orientação, a Juliana assumiu o cargo para o qual foi aprovada em concurso público e ocupa
atualmente a posição de Médica Veterinária responsável técnica pelo Biotério de
Experimentação Animal da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí.

3.4.15. PAULO ROBERTO DE SOUZA.
Doutorado: Anatomia dos músculos do ombro, braço e plexo braquial do Tamanduá-Bandeira
(Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758). 2013. Tese (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
Orientar o Prof. Paulo em seu doutorado foi como completar um ciclo. Trinta e
um anos antes de sua defesa de tese, em 1982, o Prof. Paulo foi um de meus professores de
Anatomia Animal no primeiro ano da graduação em Medicina Veterinária. Assim como no

38

caso de outros orientados da área de Anatomia Animal (Profa. Viviane e Prof. Flávio,
mencionados a seguir), contei com a inestimável colaboração do Prof. Júlio Roquete Cardoso,
do ICB/UFG, como co-orientador do trabalho.
De sua tese de doutorado, originou-se o artigo:
•

SOUZA, P. R. et al. Gross anatomy of the brachial plexus in the giant anteater
(Myrmecophaga tridactyla), 2014. (Vide item 4.1.52)
O Prof. Paulo aposentou-se em 2014 da Universidade Federal de Goiás e atualmente é

professor do Instituto Unificado de Ensino superior Objetivo (IUESO) em Goiânia, na área de
Anatomia Animal.

3.4.16. VIVIANE SOUZA CRUZ.
Doutorado: Aspectos anatômicos da inervação do membro pélvico do tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758). 2013. Tese (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
A Profa. Viviane, também minha ex-aluna da graduação em Medicina Veterinária
na UFG, já era docente do quadro permanente desta Universidade (desde 1996) ao iniciar seu
doutorado sob minha orientação. Realizou seu trabalho com tema similar ao do Prof. Paulo, a
anatomia de tamanduá-bandeira. No entanto, seu interesse de estudos foi nos membros
posteriores, enquanto seu colega de pós-graduação se concentrou nos anteriores.
Como consequência de sua grande dedicação ao seu trabalho de tese, originaramse três artigos:
•

CRUZ, V. S. et al. Aspectos anatômicos dos nervos da coxa do tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758), 2013. (Vide item 4.1.48).

•

CRUZ, V. S.; et al Aspectos anatômicos do plexo lombossacral de Myrmecophaga
tridactyla (Linnaeus, 1758), 2014. (Vide item 4.1.55).

•

CRUZ, V. S. et al. Anatomical aspects of the nerves of the leg and foot of the giant
anteater (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758), 2014. (Vide item 4.1.56).
A Profa. Viviane continua a exercer seu cargo de docente no ICB/UFG, na área de

Anatomia Animal.
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3.4.17. SANDRA IZILDA SOUZA DE FIGUEIREDO.
Doutorado: Bases ósseas e musculares dos cortes comerciais de carne do pescoço, tronco e
cauda de jacaré-do-pantanal (Caiman yacare Daudin 1802). 2013. Tese (Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
Docente da área de Anatomia Animal da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) desde 1993, a Profa. Sandra se caracterizou pela sua competência e independência
durante seu doutorado. De sua tese, foram originados três artigos, todos publicados em
revistas classificadas como A2 no Qualis/CAPES na área de Medicina Veterinária:
•

FIGUEIREDO, S. I. S. et al. Bases ósseas e musculares dos cortes comerciais do
tronco de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare Daudin, 1802), 2015. (Vide item
4.1.58).

•

FIGUEIREDO, S. I. S. et al. Bases ósseas e musculares dos cortes comerciais da
cauda de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare Daudin 1802), 2015. (Vide item 4.1.59).

•

FIGUEIREDO, S. I. S. et al. Bases ósseas e musculares do corte comercial de pescoço
de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare Daudin 1802), 2016. (Vide item 4.1.63).
A Profa. Sandra continua a exercer seu cargo de docente na UFMT, na área de

Anatomia Animal.
3.4.18. FLÁVIO DE REZENDE GUIMARÃES.
Doutorado: Aspectos anatômicos dos músculos caudais e mediais da coxa do quati (Nasua
nasua, Linnaeus 1766). 2014. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de
Goiás.
Assim como no caso da Profa. Sandra, o Prof. Flávio já era docente da área de
Anatomia Animal da Universidade Federal de Mato Grosso (desde 1993), quando iniciou seu
doutorado sob minha orientação.
De sua tese de doutorado originaram-se três artigos:
•

GUIMARAES, F. R. et al. Estudo de patógenos de potencial zoonótico em
procionídeos, 2012. (Vide item 4.1.40).

•

GUIMARAES, F. R. et al. Aspectos anatômicos dos músculos caudais da coxa do
quati (Nasua nasua,Linnaeus 1766), 2013. (Vide item 4.1.49).
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•

GUIMARAES, F. R. et al. Aspectos anatômicos dos músculos mediais da coxa do
quati (Nasua nasua, Linnaeus 1766), 2014. (Vide item 4.1.54).
O Prof. Flávio continua a exercer seu cargo de docente na UFMT, na área de

Anatomia Animal.
3.4.19. DANILO REZENDE E SILVA.
Mestrado: Detecção molecular de herpesvírus bovinos tipos 1 e 5 em amostras de encéfalos
bovinos incluídas em parafina. 2014. Dissertação (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
O trabalho do Danilo foi o primeiro sob minha orientação no qual foi realizada
extração de ácidos nucleicos a partir de blocos de parafina.
Após o término do mestrado, o Danilo foi docente do Instituto Unificado de Ensino
superior Objetivo (IUESO) em Goiânia, na área de Patologia Animal, no período de 2014 a
2017. Atualmente, é Médico Veterinário patologista autônomo.
3.4.20. FLÁVIA RESENDE MARTINS DA COSTA.
Doutorado: Hemostasia e reação tecidual ao implante de esponja de quitosana em lesão
hepática de camundongos. 2015. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal
de Goiás.
Médica Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) desde 2008, a Dra. Flávia iniciou seu doutorado em Ciência Animal na EVZ/UFG em
2010, sob orientação da Profa. Dra. Neusa Margarida Paulo. Em 2014, a orientação foi
transferida para mim. Tivemos que refazer boa parte do trabalho, mas felizmente a tese foi
defendida e aprovada em 30 de junho de 2015.
A Dra. Flávia continua a exercer seu cargo de Médica Veterinária no Hospital
Veterinário da UFU, na área de Cirurgia de Pequenos Animais.
3.4.21. KARLA MÁRCIA DA SILVA BRAGA.
a. Mestrado: Atividade citotóxica do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar
brasiliense) em células de osteossarcoma canino in vitro. 2016. Dissertação
(Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
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b. Doutorado: Ação do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) no estresse
oxidativo em células endoteliais de coração de camundongo. 2016. Tese
(Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás. Em andamento.
Recém-formada na ocasião, a Karla iniciou seu mestrado sob minha orientação
em 2014. Como resultado de seu curso, publicou até o momento o seguinte artigo de revisão:
•

BRAGA, K.M.S. et al. Citometria de fluxo: histórico, princípios básicos e aplicações
em pesquisa, 2016. (Vide item 4.1.63)
É importante ressaltar que o resumo de sua dissertação foi apresentada por mim

no evento “34th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology (ESVP) & 27th
Meeting of the European College of Veterinary Pathologists (ECVP)”, em Bolonha, Itália, em
2016. Esse resumo foi publicado em edição especial do Journal of Comparative Pathology:
•

BRAGA, K.M.S. et al. Brazilian savanna fruit pequi (Caryocar brasiliense) extract
inhibits canine osteosarcoma cell growth in vitro. ESVP and ECVP Proceedings
2016. J. Comp. Path. 2017, n. 156, v.1, p. 128.
Atualmente, é doutoranda do PPG em Ciência Animal da EVZ/UFG, sob minha

orientação.
3.4.22. GABRIELA HADLER GABRIEL.
a. Mestrado: Propriedades citotóxicas da β lapachona em células de osteossarcoma in vitro.
2017. Dissertação (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
b. Doutorado: Propriedades citotóxicas da β lapachona em células de adenocarcinoma
mamário in vitro. 2017. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de
Goiás. Em andamento.
A Gabriela defendeu sua dissertação de mestrado ainda neste ano, matriculandose em seguida no doutorado, também como minha orientada.
As demais dissertações e teses citadas abaixo estão em andamento e são realizadas por
alunos de pós-graduação que estou orientando pela primeira vez. Há uma exceção na lista,
porém; a mestranda Patrícia de Almeida Machado foi bolsista de PIBIC sob minha orientação
(item 3.2.1, V)

42

3.4.23. LUCIANA SILVA DE CARVALHO.
Doutorado: Estudo da toxicidade do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar
brasiliense) em camundongos (Mus musculus). 2014. Tese (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
A Luciana foi orientada do Prof. Adílson Donizeti Damasceno em seu mestrado
em Ciência Animal realizado no PPGCA e concluído em 2013.
Seu trabalho é muito importante para a linha de pesquisa do laboratório, pois está
avaliando a toxicidade in vivo do extrato etanólico da casca de pequi, ao mesmo tempo que já
conseguiu viabilizar o fracionamento dos componentes do extrato para que possam ser
testados individualmente, tanto in vivo quanto in vitro.
Até o momento, publicou um artigo de revisão relacionado ao tema de sua tese:
•

CARVALHO, L. S. et al. Características botânicas, efeitos terapêuticos e princípios
ativos presentes no pequi (Caryocar brasiliense), 2015. (Vide item 4.1.57).
Desde 2009, é Médica Veterinária do parque Zoológico de Goiânia, vinculado à

Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

3.4.24. FERNANDA ALMEIDA RODRIGUES.
Doutorado: Efeito do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) na isquemia
aguda do miocárdio em suínos hipercolesterolêmicos. 2014. Tese (Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
Odontóloga com mestrado profissional em Odontologia pelo Centro de Pesquisas
Odontológicas São Leopoldo Mandic (Campinas – SP) concluído em 2008, Fernanda iniciou
seu doutorado em 2014. Nesse interim, teve a oportunidade de cursar um período de estágio
no exterior na Universidade Brown em Providence, Rhode Island, EUA. Trabalhando com o
mesmo grupo junto ao qual realizei meu último pós-doutorado, aprendeu a dominar a técnica
cirúrgica de oclusão do ramo descendente da artéria coronária esquerda, a ser implementada
em nosso laboratório em breve.
Seu trabalho no exterior já resultou na primeira publicação, justamente sobre a
técnica a qual me referi acima:
•

REICHERT, K., COLANTUONO, B., MCCORMACK, I., RODRIGUES, F.A.,
PAVLOV, V., ABID, M. R. Murine left anterior descending (LAD) coronary artery

43

ligation: an improved and simplified model for myocardial infarction. J. Vis. Exp.
(122), 2017.

3.4.25. DANIEL BARBOSA DA SILVA.
Doutorado: Aspectos anatômicos e histológicos da pele do Myrmecophaga tridactyla,
Linnaeus, 1758. 2015. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
O Prof. Daniel foi orientado da Profa. Neusa Margarida Paulo em seu mestrado
em Ciência Animal realizado no PPGCA e concluído em 2010. Dá continuidade, em seu
trabalho de doutorado, às pesquisas sobre a morfologia do tamanduá-bandeira; nesta
oportunidade, seu objeto de estudo é a pele, tanto em suas peculiaridades macro quanto
microscópicas. Assim como o Prof. Paulo Roberto de Souza e a Profa. Viviane de Souza
Cruz, que o antecederam, conta com a prestimosa e competente supervisão do Prof. Júlio
Roquete Cardoso.
Desde 2014, é docente do quadro permanente do Instituto Federal Goiano,
Campus Urutaí-GO, com atuação na área de Anatomia Animal.

3.4.26. DENISE RUSSI RODRIGUES.
Doutorado: Influência dos diferentes tempos de jejum pré-abate sobre integridade intestinal e
qualidade físico-química e microbiológica da carne de frangos de corte
inoculados com Salmonella. 2015. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal
de Goiás.

A Denise concluiu seu mestrado em Zootecnia pelo Instituto Federal Goiano,
Campus Rio Verde - GO, em 2015, mesmo ano que ingressou como doutoranda no PPG em
Ciência Animal da UFG. Seu interesse acadêmico e profissional está relacionado à avicultura;
dessa forma, seu contato inicial comigo ocorreu por intermédio do Prof. Marcos Barcellos
Café. De fato, a responsabilidade dessa orientação é efetivamente dividida entre mim e o Prof.
Café. Este é o primeiro trabalho de pós-graduação que oriento que apresenta como objeto de
estudo uma espécie avícola. Adaptamos o tema de estudo da relação do jejum pré-abate e
contaminação da carcaça por Salmonella, acrescentando a investigação sobre a integridade
das proteínas das zonas de oclusão do intestino.
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Deve ser louvado o fato de que, por iniciativa própria, a Denise atualmente está
realizando seu estágio doutoral no exterior na Ohio State University. A aluna realizou o
contato com a orientadora no exterior e se mantém com recursos próprios, participando de
quatro diferentes projetos em curso naquela instituição.
Até o momento, publicou uma revisão a respeito do tema de seu doutorado:

•

RODRIGUES, D.R et al. Jejum pré-abate e suas implicações no metabolismo animal,
integridade intestinal e qualidade da carne de frangos de corte, 2016. (Vide item
4.1.64).

Atua na Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) desde 2009
como Fiscal Estadual Agropecuária, particularmente no abate de frangos de corte.

3.4.27. PATRÍCIA DE ALMEIDA MACHADO.
Mestrado: Ação antioxidante da β lapachona na isquemia e reperfusão de células endoteliais.
2015. Dissertação (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
A Patrícia foi a segunda estudante de pós-graduação sob minha orientação que
havia sido orientada por mim também na iniciação científica (3.2.1.f) e no estágio final de seu
curso de graduação em Medicina Veterinária (vide 3.2.2.j). Por meio de seu trabalho,
introduzimos no laboratório o cultivo de células endoteliais de cordão umbilical humano
(HUVEC), importante modelo na pesquisa de isquemia e reperfusão, um de meus maiores
interesses científicos.

3.4.28. NARA CRISTINA SILVA.
Mestrado: Propriedades citotóxicas do extrato hidroalcoólico das folhas da gabiroba
(Campomanesia adamantium) em células de osteosarcoma canino in vitro. 2016.
Dissertação (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
A dissertação de mestrado desenvolvida pela Nara faz parte de um novo rol de
pesquisas desenvolvidas no laboratório, introduzindo um novo extrato de planta típica do
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cerrado, a gabirobeira. Além dessa dissertação, três teses descritas a seguir estão sendo
gestadas a partir do mesmo extrato.
Recentemente, após aprovação em concurso público, a Nara foi empossada no
cargo de Médica Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná.
3.4.29. VANESSA DE SOUZA VIEIRA.
Doutorado: Avaliação das propriedades citotóxicas do extrato hidroalcoólico das folhas da
gabiroba (Campomanesia adamantium) em células de adenocarcioma de pulmão
humano in vitro. 2016. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
A Vanessa concluiu seu mestrado em Ciências Veterinárias na UFU em 2013,
com ênfase na área de Anatomia. Assim como a Nara, utiliza o extrato de gabirobeira em sua
pesquisa, com a diferença de estar cursando doutorado.
Desde 2013, é professora formadora das disciplinas: Anatomia Humana,
Anatomia Comparada, Biofísica, LIBRAS, Novas Tecnologias e Introdução à EaD na
Universidade Estadual de Goiás.

3.4.30. LEANDRO LOPES NEPOMUCENO.
Doutorado: Propriedades citotóxicas de extratos de plantas do cerrado em células de
osteosarcoma canino in vitro. 2016. Tese (Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
O Leandro concluiu seu mestrado em Ciência Animal Tropical pela Universidade
Federal do Tocantins (UFT) em 2015. Faz parte do grupo de orientados que trabalha com
extrato de gabiroba; porém, seu projeto de tese prevê também pesquisas com o extrato do
pequi.
3.4.31. NAYANE PEIXOTO SOARES.
Doutorado: Propriedades citotóxicas do extrato hidroalcoólico das folhas da gabiroba
(Campomanesia adamantium) em células de coriocarcinoma humano in vitro.
2016. Tese (Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
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Assim como a Vanessa Vieira, a Profa. Nayane concluiu seu mestrado em
Ciências Veterinárias na UFU em 2013, com ênfase na área de Anatomia. Assim como a
Nara, a própria Vanessa e o Leandro, utiliza o extrato de gabirobeira em sua pesquisa.
Até o momento, publicou um artigo de revisão relacionado ao tema de sua tese:
•

SOARES, N. P.; et al. Técnicas de prospecção fitoquímica e sua importância para o
estudo de biomoléculas derivadas de plantas, 2016. (Vide item 4.1.65).
Desde 2013, é professora da Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA). Atua

também como professora e coordenadora da tutoria à distância na Universidade Estadual de
Goiás.
3.4.32. CLAUDIANE MARQUES FERREIRA.
Mestrado: Propriedades citotóxicas do extrato hidroalcoólico da polpa do baru (Dipteryx
alata, Vogel) em células de osteossarcoma canino in vitro. 2017. Dissertação
(Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
Mais recente integrante do rol de orientados de pós-graduação, a Claudiane irá
desbravar uma nova vertente da linha de pesquisa do nosso laboratório em plantas do cerrado.
Será pioneira em pesquisar os efeitos do extrato da polpa do baru em neoplasia canina.
Ainda que minhas co-orientações tenham sido muito importantes na minha
carreira, apresentarei a seu respeito informações de forma mais sucinta e compacta, a seguir.
Inicialmente, mencionarei as co-orientações de mestrado, e posteriormente, as de doutorado,
todas no PPG em Ciência Animal da EVZ. Serão citados os alunos, o orientador principal, o
título da tese ou dissertação e o ano de conclusão do curso.

I – Co-Orientações de Doutorado
a) SEVERINA CÂNDIDA MENDONÇA CUNHA CARNEIRO.
Orientador Principal: Maria Clorinda Soares Fioravanti
Título: Desempenho, metabolismo e desenvolvimento esquelético de filhotes de cães da raça
dogue alemão sob dois regimes alimentares.
Ano: 2007

47

b) ANDRÉIA VITOR COUTO DO AMARAL.
Orientador Principal: Nilo Sérgio Troncoso Chaves
Título: Levobupivacaína, ropivacaína ou lidocaína na anestesia palpebral em equinos:
avaliação da pressão intra-ocular, da produção lacrimal e da eficácia do bloqueio anestésico.
Ano: 2008
c) FLÁVIA GONTIJO DE LIMA.
Orientador Principal: Maria Clorinda Soares Fioravanti
Título: Fatores que interferem nas concentrações de saponinas em braquiárias e intoxicação
experimental em bovinos.
Ano:2012
d) MARIANA BATISTA RODRIGUES FALEIRO.
Orientador Principal: Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura.
Título: Expressão de receptores de EGF, inibidores e reguladores do ciclo celular em lesões
proliferativas da próstata canina.
Ano: 2014.
e) THELMA MICHELLA SADDI.
Orientador Principal: Wilia Marta Elsner Diederichsen de Brito.
Título: Aspectos histológicos de órgãos do sistema reprodutor feminino e glândula mamária
de quati (Nasua nasua, LINNAEUS 1766)
Ano:2014.
f) LÉA RESENDE MOURA.
Orientador Principal: Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura.
Título: Ação do extrato etanólico da casca do pequi (Caryocar brasiliense) na
cardiotoxicidade por doxorrubicina em ratos.
Ano:2015.

II– Co-Orientações de Mestrado
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a) ALANA FLÁVIA ROMANI.
Orientador Principal: Luiz Antônio Franco da Silva
Título: Aspectos epidemiológicos de lesões podais, fatores de risco e caracterização da
inflamação do tecido interdigital em bovinos de aptidão leiteira no Estado de Goiás.
Ano: 2003
b) ANDRÉIA VITOR COUTO DO AMARAL.
Orientador Principal: Nilo Sérgio Troncoso Chaves
Título: Estudo clínico e histológico da córnea submetida ao tratamento com soluções
anestésicas em coelhos.
Ano: 2005
c) WESLEY GONÇALVES CORRÊA.
Orientador Principal: Nilo Sérgio Troncoso Chaves
Título: Características eletrocardiográficas de cães adultos e hígidos da raça fila brasileiro.
Ano: 2005
d) BRUNO RODRIGUES TRINDADE.
Orientador Principal: Maria Clorinda Soares Fioravanti
Título: Macrófagos Espumosos: estudo comparativo entre placas de aterosclerose em seres
humanos e fígado de bovinos.
Ano: 2006
e) GLAUCIANE RIBEIRO DE CASTRO.
Orientador Principal: Luiz Augusto Batista Brito
Título: Estudo anatomopatológico de lesões de dermatite digital em bovinos.
Ano: 2006
f) ALINE MACHADO RAPELLO DO NASCIMENTO.
Orientador Principal: Luiz Augusto Batista Brito
Título: Lesões de isquemia arterio-venosa e reperfusão em jejuno de equinos:
imunoistoquímica de proteínas de junção e histopatologia.
Ano: 2007
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g) MARCELO SEIXO DE BRITO E SILVA.
Orientador Principal: Nilo Sérgio Troncoso Chaves
Título: Criocirurgia cutânea e sua relação com a epinefrina na anestesia local em cães:
alterações histopatológicas.
Ano: 2007.
h) ALINE MARIA VASCONCELOS LIMA.
Orientador Principal: Nilo Sérgio Troncoso Chaves
Título: Produção lacrimal e densidade de células caliciformes em cães da raça Shih-tzu.
Ano: 2008
i) ANDRÉA CINTRA BASTOS TÔRRES PASSOS.
Orientador Principal: Rosângela de Oliveira Alves
Título: Fisiopatogenia da obesidade: aspectos ecodopplercardiográficos, eletrocardiográficos,
radiográficos e de pressão arterial em cães.
Ano: 2009
j) BEATRIZ PEIXOTO RAMOS.
Orientador Principal: Dirson Vieira
Título: Avaliação histológica de pulmão de bovinos da raça nelore terminados a pasto e em
confinamento
Ano: 2009
l) FLÁVIA GONTIJO DE LIMA.
Orientador Principal: Maria Clorinda Soares Fioravanti
Título: Avaliação clínico-laboratorial, histopatológica hepática e desempenho de ovinos
alimentados com feno de braquiária ou cana-de-açúcar.
Ano: 2009
m) GUSTAVO LAGE DA COSTA.
Orientador Principal: Maria Clorinda Soares Fioravanti
Título: Avaliação do desempenho, hematológica, bioquímica, parasitológico e hematológica
de bovinos de corte em sistema intensivo de produção.
Ano: 2010
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n) ANDRIA DE MELO BOGOEVICH
Orientador Principal: Naida Cristina Borges
Título: Tamanduá́ –bandeira (Myrmecophaga tridactyla Linnaeus 1758): anatomia aplicada a
radiografia e tomografia do aparato hioide e coluna vertebral.
Ano: 2011
o) RICARDO GUIMARÃES PECEGO.
Orientador Principal: Adílson Donizeti Damasceno
Título: Linfoma canino: classificação histopatológica, imunofenotipagem e expressão de p53.
Ano: 2012
p) KAMILLA DIAS FERREIRA.
Orientador Principal: Valcinir Aloisio ScallaVulcani.
Título: Cartilagem auricular de bovinos tratada com solução alcalina: avaliação histológica
pré-implantação e termográfica pós-implantação na parede abdominal de coelhos.
Ano:2017.
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4. Atividades de Produção Intelectual

“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration”.
Thomas Alva Edison
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4.1 – Artigos Publicados em Periódicos Especializados com Corpo Editorial (1992 – presente)
Apresento nessa seção a referência completa de meus artigos publicados em
periódicos, bem como comento brevemente sua importância e conexões com outras atividades
relevantes realizadas por mim ao longo de minha formação e carreira docente.
Inicialmente, ofereço uma visão dos números da produção, relacionando-as a
diferentes fases de minha carreira docente (Figura 7). Aponto também a distribuição de
acordo com a classificação do periódico de acordo com os critérios do Qualis/CAPES para a
Medicina Veterinária (Figura 8).
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FIGURA 7 – Número de artigos (eixo Y) publicados em periódicos com corpo editorial
distribuídos por ano (eixo X).
Fonte: Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/3919777570059928).
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FIGURA 8 - Número de artigos (eixo Y) publicados em periódicos com corpo editorial
distribuídos por Qualis/CAPES (eixo X).
Fonte: Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/3919777570059928).
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I. A fase pré-doutorado (1992-1998).
4.1.1. ARAUJO, E. G.; NUNES, V. A.; COUTO, O. B.; VIANA, J. A. C.; NUNES, I. J.
Fluorose em ratos induzida pela ingestão contínua de fosfatos brutos de rocha: estudo
morfológico do osso e do dente. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v.46, p.329 - 341, 1994.
Este trabalho, minha primeira publicação, é relativo à minha dissertação de
mestrado. O tema está relacionado com a linha de pesquisa de minha orientadora, Profa. Vera
Alvarenga Nunes, de doenças carenciais e metabólicas do osso e do dente.
4.1.2. SILVA, L. A. F.; FIORAVANTI, M. C. S.; CARNEIRO, M. I.; BORGES, N. C.;
ARAUJO, E. G.; SILVA, C. Tratamento cirúrgico da paralisia de pênis em equinos.
ARS Veterinária, v.11, p.25 - 30, 1995.
Colaborei nessa publicação relacionada à tese de doutorado em Ciência Animal,
aprovada em 2002 na Escola de Veterinária da UFMG (EV/UFMG), do Prof. Luiz Antônio
Franco da Silva, docente da EVZ/UFG, intitulada “Preparação de rufião equino através da
circuncisão com encurtamento do pênis. Avaliação do desempenho sexual.”
4.1.3. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; ARAÚJO,
L. F.; EURIDES, D.; SILVA, L.A.F. Estudo histopatológico nas córneas de cães
tratados com 2-1 fosfato dissódico de betametasona e fosfato dissódico/acetato de
dexametasona, que receberam transplantes com córneas de suínos. Anais da Escola de
Agronomia e Veterinária, Universidade Federal de Goiás, v.26, p.37 - 43, 1996.
4.1.4. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; ARAÚJO,
L. F.; EURIDES, D.; JACOMINI, C. Z. Estudo do leucograma como monitor do 2-1
fosfato dissódico de betametasona e do fosfato dissódico/acetato de dexametasona, em
cães que receberam transplantes com córneas de suínos. Anais da Escola de Agronomia
e Veterinária, Universidade Federal de Goiás, v.26, p.23 - 30, 1996.
4.1.5. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; ARAÚJO,
L. F.; EURIDES, D.; SILVA, L. A. F. Estudo clínico nos olhos dos cães tratados com
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fosfato dissódico de betametasona e fosfato dissódico/acetato de dexametasona, que
receberam transplantes com córneas de suínos. Anais da Escola de Agronomia e
Veterinária, Universidade Federal de Goiás, v.26, p.45 - 50, 1996.
4.1.6. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; ARAÚJO,
L. F.; EURIDES, D.; JACOMINI, C. Z. O cão (Canis familiaris) como unidade
experimental para as ceratoplastias xenógenas. Veterinária Notícias, v.3, p.95 - 97,
1997.
4.1.7. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; ARAÚJO,
L. F.; EURIDES, D.; SILVA, Luiz Antônio Franco da. Estudo histopatológico de
córneas de suínos implantadas em cães tratadas com ciclosporina A (2%). Veterinária
Notícias, v.3, p.87 - 93, 1997.
4.1.8 CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A. F.; ARAUJO, E. G.; EURIDES,
D.; ARAÚJO, L. F.; JACOMINI, C. Z. Estudo do leucograma como monitor da
ciclosporina A (2%) em cães submetidos ao transplante de córnea de suínos. Veterinária
Notícias., v.3, p.83 - 85, 1997.
4.1.9. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; EURIDES,
D.; ARAÚJO, L. F.; ANDRADE, M. A.; JACOMINI, C. Z. Estudo da microbiota
ocular como monitor da ciclosporina A (2%) em cães submetidos ao transplante de
córnea de suínos. Veterinária Notícias, v.3, p.73 - 77, 1997.
4.1.10. CHAVES, N.S.T; BARROS, P. S. M.; MARTINS, A.F.; ARAUJO, E. G.; ARAÚJO,
L. F.; EURIDES, D.; SILVA, SILVA, L. A. F. Estudo clínico dos olhos de cães
tratados com ciclosporina A (2%) que receberam implantes de córneas de suínos.
Veterinária Notícias, v.3, p.67 - 71, 1997.
Os trabalhos mencionados nos itens 4.1.3 a 4.1.10 tiveram como origem a tese de
doutorado do Prof. Nilo Sérgio Troncoso Chaves, aposentado da EVZ/UFG. A tese, intitulada
“Ceratoplastia penetrante, xenóloga, homovital e experimental de porco (Sus domesticus) em
cão (Canis familiaris)”, foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Clínica
Cirúrgica Veterinária, da Universidade de São Paulo (USP). Fiz parte da equipe que
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colaborou com o Prof. Nilo, tendo executado principalmente os exames histológicos.
4.1.11. SILVA, L. A. F.; FIORAVANTI, M. C. S.; FRANÇA, L. R.; ARAUJO, E. G.;
MARQUES JÚNIOR, A. P. Peso, histometria tubular e alterações histopatológicas
em rufiões equinos da raça mangalarga. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v.50, p.247 - 252, 1998.
Assim como no item 4.1.2, este trabalho também foi extraído da tese de doutorado
do Prof. Luiz Antônio Franco da Silva. Realizei as descrições das alterações histopatológicas
dos testículos.
4.1.12. FIORAVANTI, M. C. S.; ARAUJO, E. G.; SILVA, L. A. F. Aspectos microscópicos
da dermorrafia de bovinos com grampos de metal galvanizado e fio de algodão.
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.50, p.19 - 28, 1998.
Esta publicação se originou da dissertação de mestrado da docente da EVZ/UFG
Maria Clorinda Soares Fioravanti. A Profa. Clorinda defendeu sua dissertação em Medicina
Veterinária na EV/UFMG em 1991. Colaborei na leitura das lâminas das biopsias de pele.
II - Publicações Relacionadas ao Doutorado (2000-2001) e a Colaborações com os
Orientadores no Exterior.
4.1.13. ARAUJO, E. G.; BIANCHI, Cesario; FARO, R.; SELLKE, F. W. Oscillation in the
activities of MEK/ERK1/2 during cardiopulmonary bypass in pigs. Surgery. v.130,
p.182 - 191, 2001.
4.1.14. ARAUJO, E. G.; BIANCHI, Cesario; SATO, K.; FARO, R.; LI, X. A.; SELLKE, F.
W. Inactivation of the MEK/ERK pathway in the myocardium during
cardiopulmonary bypass. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, v.121,
p.773 - 781, 2001.
4.1.15. BIANCHI, C.; ARAUJO, E. G.; SATO, K.; SELLKE, F. W. Biochemical and
structural evidence for pig myocardium adherens junctions disruption by
cardiopulmonary bypass. Circulation (New York), v.104, p. I319 - I324, 2001.
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As publicações dos itens 4.1.13, 4.1.14 e 4.1.15 constituem minha tese de
doutorado em Biologia Celular e Molecular, defendida em 04/07/2001 junto à Universidade
de Brasília. Foram produtos de meu doutorado sanduíche na Harvard Medical School em
Boston, EUA, sob a orientação dos Professores Frank Sellke e Cesário Bianchi. O tema de
pesquisa foi o estudo de mecanismos celulares e moleculares relacionado à circulação
extracorpórea experimental em suínos.
Nos dois primeiros trabalhos (4.1.13 e 4.1.14), mostramos a variação do perfil de
ativação das enzimas conhecidas como MAP (Mitogen Activated Proteins) quinases à
isquemia e reperfusão, tanto do coração quanto dos músculos esqueléticos.
O terceiro trabalho (4.1.15) foi apresentado sob a forma de resumo no 73o
Congresso da Associação Americana de Cardiologia (American Heart Association) em Nova
Orleans, em novembro de 2000. Convidados a escrever o trabalho completo, o mesmo foi
enviado para o periódico Circulation (fator de impacto 16,202) dessa vez com um dos
orientadores como primeiro autor, e aceito para publicação. Neste trabalho foi realizado um
estudo bioquímico e morfológico das proteínas das junções de aderência das células
endoteliais do coração, no modelo de circulação extracorpórea experimental em suínos.
Ressalto que foi meu primeiro contato com o microscópio confocal, equipamento que
finalmente será adquirido pela UFG por meio de projeto escrito por mim e aprovado junto à
FINEP (vide item 4.2.1.p).
4.1.16. RUEL, M.; BIANCHI, C.; KHAN, T. A; XU, S.; LIDDICOAT, J. R; VOISINE, P.;
ARAUJO, E. G.; KOHANE, I. S.; LIBERMANN, T. A.; SELLKE, F. W. Gene
expression profile after cardiopulmonary bypass and cardioplegic arrest. Journal of
Thoracic and Cardiovascular Surgery v.126, p.1521 - 1530, 2003.
4.1.17. KHAN, T. A; BIANCHI, C.; ARAUJO, E. G.; RUEL, M.; VOISINE, P.; LI, J.;
LIDDICOAT, J. R; SELLKE, F. W. Cardiopulmonary bypass reduces peripheral
microvascular contractile function by inhibition of mitogen-activated protein kinase
activity. Surgery, v.2, p.247 - 254, 2003.
4.1.18. KHAN, T. A; BIANCHI, C.; ARAUJO, E. G.; RUEL, M.; VOISINE, P.; SELLKE,
F. W. Activation of pulmonary mitogen-activated protein kinases during
cardiopulmonary bypass. Journal of Surgical Research, v.115, p.56 - 62, 2003.

57

4.1.19. KHAN, T. A; BIANCHI, C.; ARAUJO, E. G.; VOISINE, P.; XU, S.; LI, J.; FENG,
J.; SELLKE, F. W. Aprotinin preserves cellular junctions and reduces myocardial
edema after regional ischemia and cardioplegic arrest. Circulation (New York), v.112,
p.196 - 201, 2005.
Os produtos citados acima (4.1.16 a 4.1.19) são decorrentes de duas visitas de
curta duração, em 2002 (30 dias) e 2004 (45 dias) ao laboratório onde realizei meu doutorado
sanduíche em Boston. Pelo grande entrosamento que ainda possuo com esse grupo de
pesquisa chefiado pelo Prof. Frank Sellke, pude auxiliar diversos pesquisadores que
realizavam experimentos no laboratório, principalmente nas técnicas de western blotting,
imunoistoquímica, imunofluorescência e microscopia confocal.

4.1.20. ZANFOLIN, M.; FARO, R.; ARAUJO, E. G.; GUARALDO, A. M. A.; ANTUNES,
E.; NUCCI, G.D. Protective effects of BAY 41-2272 (sGC stimulator) on
hypertension, heart, and cardiomyocyte hypertrophy induced by chronic L-NAME
treatment in rats. Journal of Cardiovascular Pharmacology, v.47, p.391 - 395, 2006.
Esta publicação foi realizada a partir de dados obtidos no pós-doutorado do Dr.
Renato Faro, que ocorreu de forma simultânea ao meu doutorado sanduíche em Boston.
Colaborei principalmente nas análises histológicas do miocárdio.

4.1.21. BOODHWANI, M; NAKAI, Y; MIENO, S; VOISINE, P; BIANCHI, C; ARAUJO,
E G.; FENG, J; MICHAEL, K; LI, J; SELLKE, F Hypercholesterolemia impairs the
myocardial angiogenic response in a swine model of chronic ischemia: role of
endostatin and oxidative stress. The Annals of Thoracic Surgery, v.81, p.634 - 641,
2006.
Este trabalho foi resultado de minha visita de curta duração em 2004. Naquela
ocasião, treinei três médicos estrangeiros (o canadense Munir Boodhwani e os japoneses
Yasunari Nakai, e Shigetoshi Mieno) que visitavam o laboratório nas técnicas rotineiramente
utilizadas na pesquisa.
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4.1.22. ROBICH, M. P.; ARAUJO, E. G.; FENG, J.; OSIPOV, ROBERT M.; CLEMENTS,
R. T.; BIANCHI, C.; SELLKE, F. W. Altered coronary microvascular serotonin
receptor expression after coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary
bypass. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , v.139, p.1033 - 1040, 2010.
Em 2007, já Diretor da EV/UFG, tive a oportunidade de realizar outra visita de
curta duração ao laboratório que foi minha alma mater norte-americana em Boston. Naquela
ocasião, havia um interesse muito grande em investigar o papel da expressão dos receptores
de serotonina 1B e 2A na contratilidade da parede vascular do coração em pacientes
submetidos à circulação extracorpórea. Naquela ocasião, tive a oportunidade de acompanhar
cirurgias cardíacas realizadas pelo Prof. Frank Sellke em pacientes humanos e obter amostras
de tecidos para as pesquisas moleculares.
Durante esse período, surgiu a ideia de adaptar o tema de estudo em isquemia e
reperfusão a uma realidade de caráter mais regional. Nasceu, então, o primeiro projeto da
linha de pesquisa relacionada ao pequi e a outras plantas do cerrado.

III - Publicações Relacionadas às Co-Orientações de Pós-Graduação
4.1.23. SILVA, L. A. F.; FIORAVANTI, M.C.S.; OLIVEIRA, K.S.; ATAYDE, I. B.;
ANDRADE, M.A.; JAYME, V. S.; RABELO, R.E.; ROMANI, A.F.; ARAUJO, E.
G. Local utilization of metacresolsulfonic acid combined with streptomycin in the
treatment of actinomycosis. Annals of the New York Academy of Sciences, v.1026,
p.273–76, 2004.
4.1.24. SILVA, L.A.F.; ATAYDE, I. B.; FIORAVANTI, M.C.S.; EURIDES, D.; OLIVEIRA,
K.S.; SILVA, C.A.; VIEIRA, D.; ARAUJO, E. G. Comparative study of three
surgical treatments for two forms of the clinical presentation of bovine
pododermatitis. Annals of the New York Academy of Sciences, v.1026, p.118 - 124,
2004.
Os dois trabalhos descritos acima são resultantes de co-orientações de estudantes
vinculados ao Prof. Luiz Antônio Franco da Silva.
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4.1.25. BRITO, L.A.B.; HINSCHING, C.; ARAUJO, E.G.; DAMASCENO, A.D; COSTA,
R.V. Uso da técnica de histometria para graduação da lesão renal de nefrite
intersticial em suínos abatidos em frigoríficos industriais. Ciência Animal Brasileira
(UFG), v.6, p.261 - 265, 2005.
Esta publicação foi derivada da dissertação de mestrado em Medicina Veterinária
da EV/UFG de Cíntia Hinsching, orientada pelo Prof. Luiz Augusto Batista Brito, intitulada
“Estudo anatomopatológico de rins de suínos na fase de terminação abatidos em frigoríficos
industriais sob inspeção federal no estado de Goiás” e defendida em 2003.
4.1.26. CASTRO, G.R.; BRITO, L.A.B.; FIORAVANTI, M.C.S.; SILVA, L.A.F; ARAUJO,
E.G.;

ORLANDO,

C.F.P.;

FRANCO.

L.G.;

MOURA,

M.I.

Estudo

anatomopatológico de lesões de dermatite digital em bovinos. Ciência Animal
Brasileira (UFG), v.9, p.1159 - 1166, 2008.
Esta publicação foi derivada da dissertação de mestrado em Ciência Animal da
EV/UFG de Glauciane Ribeiro de Castro, intitulada “Estudo anatomopatológico de lesões de
dermatite digital em bovinos”. A dissertação foi defendida em 2006 e orientada pelo Prof.
Luiz Augusto Batista Brito. Atualmente, a Glauciane é do quadro permanente da
AGRODEFESA- GO.
4.1.27. SILVA, E.B.; FIORAVANTI, M.C.S.; SILVA, L.A.F.; ARAUJO, E.G.; MENEZES,
L.B;

MIGUEL,

M.P.;

VIEIRA,

D.

Característica

leucocitária,

relação

albumina/globulina, proteína plasmática e fibrinogênio de bovinos da raça Nelore,
confinados e terminados a pasto. Ciência Rural, v.38, p.2191 - 2196, 2008.
O trabalho em tela foi retirado da dissertação de mestrado defendida em 2006 por
Ediane Batista da Silva, intitulada “Avaliação leucocitária, relação albumina/globulina,
proteína plasmática e fibrinogênio de bovinos da raça nelore, confinados e terminados a
pasto”, orientada pelo Prof. Dirson Vieira.
4.1.28. MOREIRA, C.N.; MORAIS, M.; GARCIA, E.C.; ARAUJO, E. G.; FIORAVANTI,
M.C.S. Bovinos alimentados com Brachiaria spp e Andropogon gayanus: alterações
histológicas de fígado e linfonodos. Ciência Animal Brasileira (UFG), v.10, p.206 218, 2009.
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4.1.29. MOREIRA, C.N.; SOUZA, S. N.; BARINI, A. C.; ARAUJO, E. G.; FIORAVANTI,
M.C.S. Serum gamma-glutamyltransferase activity as an indicator of chronic liver
injury in cattle with no clinical signs. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v.64, p.1403 - 1410, 2012.
As publicações 4.1.28 e 4.1.29 são derivadas da tese de doutorado da Profa.
Cecília Nunes Moreira, docente do Campus Jataí da UFG desde 2002. Sua tese, “Estudo
clínico-laboratorial e desempenho de bovinos alimentados com capim Brachiaria e
Andropogon”, foi defendida em 2006, sob a orientação da Profa.Maria Clorinda Soares
Fioravanti.
4.1.30. MOREIRA, F.; CORCINI, C.D.; MONDADORI, R.G.; GEVEHR-FERNANDES, C.;
MENDES, F.F.; ARAÚJO, E.G.; LUCIA, T. Leptin and mitogen-activated protein
kinase (MAPK) in oocytes of sows and gilts. Animal Reproduction Science (Print),
p.89 - 94, 2013.
4.1.31. MOREIRA, F.; CORCINI, C. D.; RODRIGUES, G.; ARAUJO, E. G.; LEITE, F. L.;
LUCIA JUNIOR, T. Identification of Escherichia coli and Staphylococcus aureus in
the prepuce, semen and vulvar secretions of swine. Semina. Ciências Agrárias
(Impresso), v.34, p.341 - 346, 2013.
Os trabalhos mencionados acima foram extraídos da tese de doutorado da Profa.
Fabiana Moreira, docente do quadro permanente do Instituto Federal Catarinense desde 2016.
Sua tese, “Leptina em fêmeas suínas: relação com status reprodutivo e causas de descarte”, foi
orientada pelo Prof. Thomaz Lucia Jr. e aprovada em 2011 junto ao Programa de PósGraduação em Veterinária da Universidade Federal de Pelotas – RS.

IV - Publicações Relacionadas às Orientações de Pós-Graduação.
A contextualização dos trabalhos oriundos das dissertações e teses das quais fui o
orientador principal já foi realizada no item 3.4 deste Memorial. Nesta seção, transcrevo as
referências completas de cada publicação em periódico.
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4.1.32. OLIVEIRA, K; ARAUJO, E.G.; MENEZES, L; DAMASCENO, A; FIORAVANTI,
M; AMORIM, R. CYR61, a cellular proliferation marker in dogs with prostatic
disease. Theriogenology, v.66, p.1618 - 1620, 2006.
4.1.33. OLIVEIRA, K.S.; ARAUJO, E.G.; SILVA, L.A.F.; MENEZES, L.B. Alterações
prostáticas de cães adultos necropsiados na Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Goiás de maio a julho de 2004. Ciência Animal Brasileira (UFG), v.8,
p.267 - 272, 2007.
4.1.34. DAMASCENO, A. D.; ARAUJO, E.G.; MATA, J. R.; SALES, T. P.; GONDIM
PEIXOTO F. Aumento da expressão de beta-catenina e caderina no coração de
camundongos nas fases aguda e crônica da infecção experimental por Trypanosoma
cruzi. Ciência Animal Brasileira (UFG. Impresso), v.9, p.10 - 13, 2008.
4.1.35. MIGUEL, M.P.; SALES, T.P.; MENEZES, L.B.; MORAES, J.M.; MOURA,
V.M.B.D.; BRITO, L.A.B.; ARAÚJO, E.G. Expressão de Cyr61 em glândulas
mamárias normais e neoplásicas de cadelas. Ciência Rural (UFSM. Impresso), v.40,
p.1366 - 1371, 2010.
4.1.36. MENEZES, L. B. DE; FIORAVANTI, M.C.S.; SILVA, M.S.B.; FRANCO. L.G.;
SALES, T.P.; ANDRASCKO, M.M.; VEADO, J.C.C.; ARAUJO, E. G. Avaliação
do efeito da clorpromazina sobre a função renal de cães submetidos à isquemia e
reperfusão. Pesquisa Veterinária Brasileira (Impresso), v.30, p.108-14, 2010.
4.1.37. PEREIRA, K. F.; PARANAÍBA, J. F.F.E.S.; HELRIGLE, C.; ARAUJO, E. G.
Origem e distribuição anatômica do nervo isquiático de mão-pelada (Procyon
cancrivorus). Pesquisa Veterinária Brasileira (Impresso), v.31, p.74 - 78, 2011.
4.1.38. MIGUEL, M.P.; MENEZES, L.B.; ARAUJO, E. G. Western blotting: a técnica e
aplicações na pesquisa e rotina diagnóstica em medicina veterinária. Enciclopédia
Biosfera, v.8, p.1704 - 1719, 2012.
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4.1.39. MIGUEL, M.P.; MENEZES, L.B.; ARAUJO, E. G. Fisiopatologia do estresse
oxidativo após isquemia e reperfusão cerebral e potencial neuroproteção do pequi
(Caryocar brasiliense). Enciclopédia Biosfera, v.8, p.1960 - 1976, 2012.
4.1.40. GUIMARAES, F. R.; SADDI, T. M.; C., J.R.; ARAUJO, L. B. M.; ARAUJO, E. G.
Estudo de patógenos de potencial zoonótico em procionídeos. Revista de Patologia
Tropical (Impresso), v.41, p.253 - 269, 2012.
4.1.41. PARANAIBA, J. F.; HELRIGLE, C.; ARAÚJO, E.G.; PEREIRA, K. F. Aspectos
morfológicos da mão e pé de Procyon cancrivorus. Natureza on Line (Espírito
Santo), v.10, p.165 - 169, 2012.
4.1.42. PIMENTA, V. S. C.; PRADO. Y.L.; SILVA, D. R. E.; MACHADO, P. A.;
ARAÚJO, E.G. Papel da proteína p53 na proliferação neoplásica. Enciclopédia
Biosfera, v.9, p.1992 - 2007, 2013.
4.1.43. PIMENTA, V. S. C.; BRAGA, K. M. S.; MACHADO, P. A.; PRADO. Y.L.;
ARAÚJO, E.G. Osteossarcoma canino e humano: uma visão comparada.
Enciclopédia Biosfera, v.9, p.1971 - 1991, 2013.
4.1.44. MENDES, F. F.; RODRIGUES, D. F.; PRADO. Y.L.; ARAÚJO, E.G. Obesidade
felina. Enciclopédia Biosfera, v.9, p.1602 - 1625, 2013.
4.1.45. PEREIRA, K. F.; SOUZA, D. R.; FERREIRA, L. S.; CHELA, P. R.; HELRIGLE, C.;
ARAUJO, E. G. Morphological aspects of the salivary glands of crab-eating racoon
(Procyon cancrivorus). Acta Scientiarum. Biological Sciences (Online), v.35, p.99 103, 2013.
4.1.46. MENDES, F. F.; RODRIGUES, D. F.; PRADO. Y.L.; ARAÚJO, E.G. Isquemia
cerebral em cães e gatos. Enciclopédia Biosfera, v.9, p.1361 - 1386, 2013.
4.1.47. PIMENTA, V. S. C.; PRADO, Y. C. L.; SILVA, D. R. E.; FIORAVANTI, M.C.S.;
ARAÚJO, E.G. Diagnóstico morfológico, aspectos clínicos e epidemiológicos de
neoplasias em grandes felídeos. Enciclopédia Biosfera, v.9, p.1064 - 1079, 2013.

63

4.1.48. CRUZ, V. S.; Cardoso, J.R.; ARAUJO, L. B. M.; SOUZA, P. R.; ARAUJO, E. G.
Aspectos anatômicos dos nervos da coxa do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla, Linnaeus, 1758). Bioscience Journal (UFU), v.29, p.1274 - 1282, 2013.
4.1.49. GUIMARAES, F. R.; Cardoso, J.R.; SADDI, T. M.; ARAUJO, L. B. M.; ARAUJO,
E. G. Aspectos anatômicos dos músculos caudais da coxa do quati (Nasua
nasua,Linnaeus 1766). Bioscience Journal (UFU), v.29, p.1283 - 1293, 2013.
4.1.50. PEREIRA, K. F.; MENEZES, V. A.; ARAÚJO, E.G. Anatomia comparativa da duramáter de Sapajus libidinosus. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.33, p.1263 - 1268,
2013.
4.1.51. BRANDSTETTER, L. R. G.; ARAUJO, E. G.; MORENO, J. C. D.; FIORAVANTI,
M.C.S.; MOURA, V. M. B. D.; MACHADO, P. A. Topical and intraluminal Carolina
Rinse Solution in p44/42 and p38 MAP Kinase activation profile in rabbit jejunum
after ischemia and reperfusion. Ciência Rural (UFSM), v.44, p.85 - 91, 2014.
4.1.52. SOUZA, P. R.; CARDOSO, J. R.; ARAUJO, L. B. M.; MOREIRA, P. C.; CRUZ, V.
S.; ARAUJO, E. G. Gross Anatomy of the Brachial Plexus in the Giant Anteater
(Myrmecophaga tridactyla). Anatomia, Histologia, Embryologia, v.43, p.341-5, 2014.
4.1.53. RODRIGUES, D. F.; MENDES, F. F.; DIAS, T. A.; SILVA, A. S.; PRADO, T. D.;
SILVA, L.A.F.; ARAUJO, E. G. Experimental focal cerebral ischemia and
reperfusion by temporary occlusion of the middle cerebral artery in female Wistar
rats. Online Journal of Veterinary Research., v.18, p.914 - 922, 2014.
4.1.54. GUIMARAES, F. R.; Cardoso, J.R.; SADDI, T. M.; ARAUJO, L. B. M.; ARAÚJO,
E.G. Aspectos anatômicos dos músculos mediais da coxa do quati (Nasua nasua,
Linnaeus 1766). Bioscience Journal (UFU. Impresso)., v.30, p.1853 - 1863, 2014.
4.1.55. CRUZ, V. S.; Cardoso, J.R.; ARAUJO, L. B. M.; SOUZA, P. R.; BORGES, N. C.;
ARAUJO, E. G. Aspectos anatômicos do plexo lombossacral de Myrmecophaga
tridactyla (Linnaeus, 1758). Bioscience Journal (UFU), v.30, p.235 - 244, 2014.
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4.1.56. CRUZ, V. S.; C., J.R.; ARAUJO, L. B. M.; SOUZA, P. R.; SILVA, M.S.B.;
ARAUJO, E. G. Anatomical aspects of the nerves of the leg and foot of the giant
anteater (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758). Arquivo Brasileiro de
Medicina Veterinária e Zootecnia, v.66, p.1419 - 1426, 2014.
4.1.57. CARVALHO, L. S.; PEREIRA, K. F.; ARAUJO, E. G. Características botânicas,
efeitos terapêuticos e princípios ativos presentes no pequi (Caryocar brasiliense).
Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR (Impresso), v.19, p.147 - 157, 2015.
4.1.58. FIGUEIREDO, S. I. S.; ARAUJO, L. B. M.; FERRAZ, R. H. S.; GUIMARAES, F.
R.; CANTARINI, J. L.; ARAÚJO, E.G. Bases ósseas e musculares dos cortes
comerciais do tronco de jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare Daudin, 1802). Pesquisa
Veterinária Brasileira (Impresso), v.35, p.749 - 761, 2015.
4.1.59. FIGUEIREDO, S. I. S.; ARAÚJO, E.G.; ARAUJO, L. B. M.; FERRAZ, R. H. S.
Bases ósseas e musculares dos cortes comerciais da cauda de jacaré-do-Pantanal
(Caiman yacare Daudin 1802). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v.67, p.909 - 917, 2015.
4.1.60. LIMA, F. C.; LEITE, A. V.; SANTOS, A. L. Q.; PEREIRA, D. K. S.; ARAÚJO,
E.G.; PEREIRA, K. F. Muscular Anatomy of the pectoral and forelimb of Caiman
crocodilus crocodilus (Linnaeus, 1758) (Crocodylia: Alligatoridae). Ciência Animal
Brasileira (Online). , v.12, p.285 - 295, 2016.
4.1.61. PARANAIBA, J. F. F. E. S.; PEREIRA, D. K. S.; ARAUJO, E. G.; PEREIRA, K. F.
Morfo-histologia dos pulmões e árvore bronquial de Procyon cancrivorus (Carnivora:
Procyonidae). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Online), v.68,
p.353 - 360, 2016.
4.1.62. SOARES, N. P.; VIEIRA, V. S.; PEREIRA, D. K. S.; LIMA, F. C.; ARAUJO, E. G.;
PEREIRA, K. F. Comparative anatomy of the gluteal region muscles of Sapajus
libidinosus. Pesquisa Veterinária Brasileira (Impresso), v.36, p.1127 - 1136, 2016.

65

4.1.63. FIGUEIREDO, S. I. S.; ARAUJO, L. B. M.; FERRAZ, R. H. S.; ARAUJO, E. G.
Bases ósseas e musculares do corte comercial de pescoço de jacaré-do-Pantanal
(Caiman yacare Daudin 1802). Pesquisa Veterinária Brasileira, v.36, p.94-102, 2016.
4.1.63. BRAGA, K.M.S.; PIMENTA, V.S.C.; RODRIGUES, F.A; DOS SANTOS, T.P;
ARAÚJO, E.G. Citometria de fluxo: histórico, princípios básicos e aplicações em
pesquisa. Enciclopédia Biosfera, v. 13, n.23, p. 304-319, 2016.
4.1.64. RODRIGUES, D.R; SANTOS, R.B; ARAÚJO, E.G.; CAFÉ, M.B.C. Jejum pré-abate
e suas implicações no metabolismo animal, integridade intestinal e qualidade da carne
de frangos de corte. Enciclopédia Biosfera, v. 13, n.24, p. 616-629, 2016.
4.1.65. SOARES, N. P.; SANTOS, P. L.; SOUZA, V. V.; PIMENTA, V. S. C.; ARAUJO, E.
G. Técnicas de prospecção fitoquímica e sua importância para o estudo de
biomoléculas derivadas de plantas. Enciclopédia Biosfera, v. 13, n. 24, p. 991-1010,
2016.
4.2. Coordenação de projetos de pesquisa e liderança de grupos de pesquisa
Desde o meu retorno do meu afastamento para o Doutorado em 2001, minhas
atividades de pesquisa têm sido umbilicalmente ligadas ao PPG em Ciência Animal da
EVZ/UFG. Os projetos que coordenei foram todos inseridos na mesma linha de pesquisa do
Programa à qual estou inserido, Patobiologia Animal, Experimental e Comparada. O objetivo
inserido nessa linha é estudar os aspectos morfológicos, fisiológicos, imunológicos e
patológicos das células, tecidos e organismos dos animais. Engloba investigações nas áreas de
histologia, anatomia, embriologia, bioquímica e biologia molecular, imunologia, patologia
geral e aplicada, tanto em condições de higidez quanto em alterações provocadas natural ou
experimentalmente por agentes mórbidos que atingem os animais e o homem. Procura-se
descrever processos e fenômenos em nível macro, microscópico e ultra-estrutural, reproduzilos em condições controladas e compreendê-los em sua essência bioquímica.
As evidências de vínculo dos projetos explanados nessa seção e de minha atuação
na pesquisa e orientação aos princípios da linha de pesquisa Patobiologia Animal,
Experimental e Comparada são facilmente identificáveis.
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4.2.1 – Projetos de Pesquisa Financiados
Apresentarei, a seguir, os projetos de pesquisa com financiamento que logrei
aprovação e coordenei ao longo de minha carreira na UFG. É importante salientar que foram
muitas as tentativas e também os fracassos, mas o saldo se configura extremamente positivo.
Os projetos serão apresentados em ordem cronológica e contextualizados de forma breve.
a) Identificação e tipificação do agente causador do botulismo (Clostridium botulinum) e suas
toxinas através de técnicas de ELISA e PCR.
•

EDITAL: Chamada de Projetos Fundação Banco do Brasil - 1996.

•

VALOR APROVADO: R$ 23.000,00.

•

OBJETIVO GERAL: Identificar e tipificar por PCR multiplex o C. botulinum em
bovinos no estado de Goiás.
Este foi o primeiro projeto que consegui financiamento em minha carreira

docente. Infelizmente, os recursos não foram disponibilizados no prazo esperado, no segundo
semestre de 1996; assim, o cronograma ficou inviabilizado, pois em agosto de 1997 iniciei
meu doutorado na Universidade de Brasília. O saldo positivo, porém, é que consegui adquirir
o primeiro termocilclador da EV, que possibilitou a realização da PCR por outros
pesquisadores da nossa Escola.
b) Estudo bioquímico e morfológico das proteínas das junções de aderência em miocárdio de
camundongos com infecção experimental aguda e crônica por Trypanosoma cruzi.
•

EDITAL: CNPq Universal 01/2002 - Faixa A.

•

VALOR APROVADO: R$ 19.922,55.

•

OBJETIVO GERAL: Estudar comparativamente a integridade bioquímica e
morfológica das junções de aderência do miocárdio nas fases aguda e crônica da
infecção experimental por T. cruzi em camundongos.
Este foi o primeiro projeto que consegui aprovar junto ao CNPq, cerca de um ano

após meu retorno do afastamento para o doutorado. Com esses recursos, além de financiar a
tese de doutorado de Adilson Donizeti Damasceno (vide 3.4.5), estabeleci o Laboratório de

67

Imunopatologia do Setor de Patologia da EVZ. Pela primeira vez, foram realizados nesta
Unidade Acadêmica experimentos com western blotting e imunoistoquímica.
c) Ação antioxidante do extrato da casca de pequi (Caryocar brasiliense) em cérebro
isquêmico de ratos após oclusão bilateral das artérias carótidas comuns.
•

EDITAL: MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Faixa A.

•

VALOR APROVADO: R$ 19.900,00.

•

OBJETIVO GERAL: Verificar o efeito e investigar a influência da terapia
antioxidante com extrato alcoólico de pequi (Caryocar brasiliense) ou de vitamina E
na disfunção endotelial e de células nervosas em ratos com indução de isquemia aguda
cerebral.
Neste caso específico, foi submetida e aprovada uma versão do projeto de

mestrado da aluna Fernanda Figueiredo Mendes (3.4.10.a).
d) Identificação e caracterização do circovírus suíno tipo 2 no Estado de Goiás.
•

EDITAL: 64/2008 – MAPA - Linha 2 - Projetos de Pesquisa Científica Tecnológica e
Inovação.

•

VALOR APROVADO: R$ 165.000,00.

•

OBJETIVO GERAL: Identificar e caracterizar amostras de PCV 2 isoladas em suínos
no Estado de Goiás, estabelecendo uma rotina local de diagnóstico molecular para
circovirose suína.
Este projeto foi submetido a uma linha específica de financiamento

disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio
de edital gerenciado pelo CNPq. A proposta foi construída juntamente com os Professores
Jurij Sobestiansky da EVZ e Wilia Marta Elsner Diederichsen de Brito, do IPTSP, ambos da
UFG. Além de beneficiar teses e dissertações de estudantes orientados pelos colegas
mencionados, os recursos viabilizaram a execução da pesquisa de minha orientada de
mestrado Tatyane Penha Sales (vide 3.4.9).
e) Avaliação do efeito antioxidante e neuroprotetor do extrato aquoso da casca de pequi
(Caryocar brasiliense) em isquemia cerebral de ratos submetidos à dieta hipercalórica.
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•

EDITAL: MCT/CNPq nº 70/2009 - Mestrado/Doutorado.

•

VALOR APROVADO: R$ 21.600,00 – Cota de 18 meses de bolsa de mestrado, no
valor unitário de R$ 1.200,00.

•

OBJETIVO GERAL: Verificar a ação antioxidante e neuroprotetora do extrato aquoso
da casca de pequi (C. brasiliense) diante de isquemia e reperfusão cerebral induzida,
em ratos Wistar submetidos a dieta hipercalórica.
Este edital era específico para o financiamento de bolsas de pós-graduação strictu

sensu no país. Para tal, foi submetido o projeto de mestrado da aluna Fernanda Figueiredo
Mendes (3.4.10.a) e aprovada cota de 18 meses de bolsa para a aluna.
f) Mecanismos celulares de proteção do extrato aquoso da casca de pequi (Caryocar
brasiliense) em cultura de cardiomiócitos de ratos neonatos.
•

EDITAL: Plano Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) - Edital MEC/CAPES e
MCT/CNPq/FINEP No 28/2010.

•

VALOR APROVADO: Bolsa PNPD - Cota de 36 meses de bolsa de no valor unitário
de R$ 3.300,00; Custeio para o Projeto – R$ 36.000,00

•

OBJETIVO GERAL: Verificar o efeito antioxidante atribuído ao extrato aquoso de
pequi em cultura de cardiomiócitos de rats neonatos por indução experimental de
isquemia e reperfusão.

A aprovação deste projeto foi tão importante para mim quanto para o PPG em
Ciência Animal. A possibilidade de contar pela primeira vez com um pós-doutorando para me
auxiliar na pesquisa, gerenciamento do laboratório e co-orientação de estudantes constituiu
um enorme auxílio, ainda mais naquela fase de transição (2010) entre a Diretoria da EV e a
Coordenadoria do PPG em Ciência Animal. Para o PPG, o ganho também foi extraordinário.
Até então, as cotas de PNPD eram distribuídas por meio de editais onde concorriam os
pesquisadores, chancelados pelos PPG’s; houve uma mudança na qual as cotas eram
diretamente distribuídas aos programas, e a bolsa que conquistei com esse projeto passou a
ser vinculada de forma permanente ao PPGCA.
Este foi o projeto do primeiro pós-doutorado de Yandra Cássia Lobato do Prado
(3.4.8.b).
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g) XV Encontro Nacional de Patologia Veterinária – ENAPAVE.
•

EDITAL: Apoio a Projetos de Pesquisa / Edital MCT/CNPq/FINEP nº 04/2011 Apoio à Realização de Eventos – ARC.

•

VALOR APROVADO: R$ 40.000,00

•

OBJETIVO GERAL: Custear a realização do evento organizado pelo Setor de
Patologia Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de
Goiás e que teve como tema central “Os desafios da atualização”. Entre as opções de
minicursos oferecidos aos participantes havia: citopatologia veterinária, patologia
toxicológica aplicada e experimental e patologia de aves domésticas e selvagens.

h) XV Encontro Nacional de Patologia Veterinária – ENAPAVE.
•

EDITAL: Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP)/CAPES 2011.

•

VALOR APROVADO: R$ 15.000,00

OBJETIVO GERAL: Custear a realização do evento organizado pelo Setor de Patologia
Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e que teve
como tema central “Os desafios da atualização”. Entre as opções de minicursos oferecidos aos
participantes havia: citopatologia veterinária, patologia toxicológica aplicada e experimental e
patologia de aves domésticas e selvagens.
O ENAPAVE é o maior evento da área no Brasil. Em um esforço coordenado dos
docentes do Setor de Patologia da EVZ/UFG, organizamos o evento em Goiânia, que ocorreu
no Centro de Convenções, entre 26 e 30 de setembro de 2011. Naquela ocasião, o evento foi
histórico, pois se constituiu no I Congresso Brasileiro de Patologia Veterinária, promovido
pela Associação Brasileira de Patologia Veterinária. Contamos com 416 participantes
oriundos de 22 Unidades Federativas; foram apresentados 394 resumos expandidos, 15
palestras, três minicursos e foi realizado um fórum de lâminas.
i) Efeito do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) na isquemia aguda do
miocárdio em suínos hipercolesterolêmicos.
•

EDITAL: Chamada de Projetos Conjunta CAPES/CNPq nº 71/2013 – Pesquisador
Visitante Especial.
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•

VALOR APROVADO: Bolsa Pesquisador Visitante – PVE - Cota de 6 meses de
bolsa de no valor unitário de R$ 14.000,00; Estágio Pós-Doutoral no Brasil – PDJ Cota de 12 meses de bolsa de no valor unitário de R$ 4.100,00; Doutorado Sanduíche
no Exterior – SDW - Cota de 12 meses de bolsa no valor unitário de US$ 1.300,00;
Custeio para o Projeto – R$ 150.000,00

•

OBJETIVO GERAL: Verificar o possível efeito da suplementação do extrato
etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) sobre o miocárdio de suínos
hipercolesterolêmicos submetidos à isquemia e reperfusão.
Este projeto foi um marco em minha carreira científica. Em primeiro lugar, com o

recurso aprovado, foi possível trazer ao Brasil um de meus orientadores no exterior, o Prof.
Cesario Bianchi, então na Brown University em Providence, Rhode Island, EUA. Outro
aspecto positivo foi que o recurso de custeio, além da assessoria do Prof. Cesário, viabilizou a
ocupação e o início das atividades científicas no então recém reformado (vide item m, nesta
mesma seção) Laboratório Multiusuário de Cultivo Celular do PPGCA, minha atual base de
operações. A bolsa de pós-doutorado disponibilizada constituiu no segundo pós-doutorado da
Dra. Yandra (3.4.8.c), que contribuiu decisivamente para o estabelecimento do cultivo celular
no laboratório. Por último, mas não menos importante, a cota de bolsa de doutorado
sanduíche no exterior foi utilizada pela doutoranda Fernanda Almeida Rodrigues (vide
3.4.24).
j) Avaliação das propriedades antiproliferativas do lapachol em cultura de células de
osteossarcoma canino.
•

EDITAL: Chamada Pública MCT/CNPq - N º 14/2012 - Universal - Faixa A.

•

VALOR APROVADO: Cota de 24 meses de bolsa PIBIC no valor unitário de R$
360,00; Custeio para o Projeto –R$ 29.744,14.

•

OBJETIVO GERAL: Verificar os efeitos intracelulares do lapachol sobre células do
osteossarcoma canino de cultura estabelecida, identificando os mecanismos de ação
que possam explicar suas propriedades antiproliferativas e promover reações
genotóxicas no DNA das células neoplásicas.
Nesta terceira proposta a Edital Universal do CNPq aprovada, apresentei o projeto

da tese da Vanessa de Souza Cruz Pimenta. Os recursos recebidos foram importantes pois
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permitiram, além de consolidar nossa rotina de cultivo celular, realizar a primeira tese com a
utilização do citômetro de fluxo que acabara de chegar no laboratório (vide item “o”, nesta
mesma seção).
k) Ação do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) no estresse oxidativo
em miocárdio e células endoteliais do coração de camundongos (Mus musculus)
transgênicos.
•

EDITAL: Bolsas no País - Ciência sem Fronteiras / Chamada de Projetos
MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS - Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE
2014.

•

VALOR APROVADO: Bolsa Pesquisador Visitante – PVE - Cota de 6 meses de
bolsa de no valor unitário de R$ 14.000,00; Estágio Pós-Doutoral no Brasil – PDJ Cota de 12 meses de bolsa de no valor unitário de R$ 4.100,00; Doutorado Sanduíche
no Exterior – SDW - Cota de 12 meses de bolsa no valor unitário de US$ 1.300,00;
Custeio para o Projeto – R$ 171.449,37.

•

OBJETIVO GERAL: Verificar o efeito, e investigar os mecanismos celulares e
moleculares de proteção, da terapia antioxidante com extrato etanólico da casca de
pequi em cultura de células endoteliais de coração de camundongos Tet-Nox2:VECad-tTA por indução experimental de isquemia e reperfusão e também no miocárdio
após ligação do ramo anterior descendente da artéria coronária esquerda.
Segundo edital de PVE aprovado. Seus recursos financiam nossas pesquisas até os

dias de hoje.

Cabe destaque também minha participação nos subprojetos submetidos pela UFG aos
editais de infraestrutura das Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa da FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos). Nos subprojetos mencionados a seguir, participei
ativamente na elaboração e na Coordenação dos mesmos. Menciono os equipamentos e obras
nas quais participei ativamente na confecção do projeto. O montante de recursos envolvido é
significativo e têm colaborado decisivamente na estruturação não apenas da minha linha de
pesquisa, mas de todo o PPGCA e da EVZ.
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l) MCT/FINEP – CT- INFRA 2005
•

VALOR APROVADO: R$ 134.030,49.

•

PRINCIPAIS OBRAS E/OU EQUIPAMENTOS: Adequação e finalização da rede
elétrica da EV – 1a Etapa.

m) MCT/FINEP – CT-INFRA 2008
•

VALOR APROVADO: R$ 989.990,28.

•

PRINCIPAIS OBRAS E/OU EQUIPAMENTOS: Galpão de Experimentação de
Grandes Animais; Centro de Estudos em Biologia Celular e Células Tronco (Reforma
de Laboratório -92,08m2); Laboratório de Estudos de Metabolismo e Nutrição de
Animais (Reforma de Espaço Físico - 327,19m2); Adequação e finalização da rede
elétrica da EV – 2a Etapa.
Este projeto possibilitou um enorme salto na estrutura de pesquisa do PPGCA e

seu congênere mais recente, o PPG em Zootecnia, também vinculado à EVZ/UFG. Chamo
atenção para a reforma da antiga sala de técnica operatória da Escola de Veterinária,
repaginada para se tornar o Centro de Estudos em Biologia Celular e Células Tronco.
n) MCT/FINEP – CT-INFRA 2009
•

VALOR APROVADO: R$ 590.895,00.

•

PRINCIPAIS OBRAS E/OU EQUIPAMENTOS: Adequação e finalização da rede
elétrica da EV – 3a Etapa.
Nesse projeto, juntamente com recursos dos CT-INFRA 2005 e 2008,

conseguimos completar uma ampla reforma da rede elétrica da Escola de Veterinária e
Zootecnia. Foi trocada toda a fiação, disjuntores e eletrocalhas de quase metade dos prédios
da Unidade Acadêmica, notadamente dos prédios datados das décadas de 60, 70 e 80 do
sáculo passado. Foram substituídos transformadores, trocada a central de distribuição e
acrescentado na rede um potente gerador que serve os dois laboratórios multiusuários do
PPGCA, incluindo o de Cultivo Celular.
Considero vergonhoso para os dirigentes da UFG que os recursos provenientes
dessa reforma tenham sido disponibilizados por meio de projeto de pesquisa escrito pelos
docentes da EVZ. Não houve qualquer participação de recurso da Reitoria da UFG nesta obra.
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o) MCT/FINEP – CT-INFRA 2010
•

VALOR APROVADO: R$ 279.794.

•

PRINCIPAIS OBRAS E/OU EQUIPAMENTOS: Citômetro de Fluxo BD
FACSVerse.
O citômetro de fluxo é um equipamento de caráter multiusuário, que serve a

pesquisadores interessados tanto da EVZ quanto de outras Unidades da UFG ou mesmo
externos. Sua aquisição permitiu agregar qualidade a teses e dissertações cujo tema de estudo
seja relacionado aos mecanismos moleculares das células, particularmente proteínas. Foi
comprado e disponibilizado em 2015.
p) MCT/FINEP – CT-INFRA 2011
•

VALOR APROVADO: R$ 1.328.071,95 (somente para o equipamento)

•

PRINCIPAIS OBRAS E/OU EQUIPAMENTOS: Microscópio de varredura confocal.
Meu primeiro contato com um microscópio confocal ocorreu em Boston, durante

meu doutorado sanduíche na Harvard Medical School, na elaboração de um dos trabalhos
(4.1.15) da minha tese. Este aparelho permite o estudo de proteínas específicas, vistas
tridimensionalmente nos tecidos, por meio de imagens geradas a partir de feixes de lasers. Por
conhecer as possibilidades de pesquisa com esse equipamento, fiz meu primeiro projeto via
editais da FINEP buscando sua aquisição em 2004. Após três tentativas frustradas, recebemos
a resposta positiva para o projeto relativo ao CT-INFRA 2011, aprovado em 2012.
Ainda aguardo os recursos para a aquisição desse equipamento, a ser o primeiro
do gênero na UFG.
q) MCT/FINEP – CT-INFRA 2013
•

VALOR APROVADO: R$ 539.977,00.

•

PRINCIPAIS OBRAS E/OU EQUIPAMENTOS: Microscópio de imunofluorescência
automatizado com câmera digital; estação para automação da imunoistoquímica.

Muitas pesquisas desenvolvidas na área de Patologia Geral, Patologia Veterinária
ou Patologia Comparada empregam a técnica de imunoistoquímica. Esta valiosa ferramenta
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permite a identificação e quantificação comparativa de proteínas de interesse em cortes de
parafina, de congelamento ou esfregaço de células. Apesar de nossos esforços, no entanto,
sempre tivemos dificuldade de padronizar a técnica, por utilizarmos processamento manual.
Esse problema está prestes a ser solucionado com os recursos desse projeto, pois já está em
fase de aquisição um processador automático de tecidos e um equipamento de processamento
automático de imunoistoquímica.
Ainda não foi disponibilizado o recurso para a aquisição de um novo microscópio
de fluorescência. O equipamento a ser adquirido permitirá a identificação de proteínas por
meio de fluorocromos em cortes obtidos a partir de criostato, já disponível no laboratório,
além do registro digital das imagens.

4.2.2. Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq
Desde 2009 sou bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, pelo comitê da
Medicina Veterinária. Essa situação só foi possível com a ajuda de meus orientados e sua
produção científica vinculada às teses e dissertações. O fato de ter obtido a primeira bolsa
enquanto exercia a Direção da Escola de Veterinária foi particularmente auspicioso para mim.
a) Ação do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense).
•

EDITAL: CNPq/ Produtividade em Pesquisa - PQ – 2008.

•

VALOR APROVADO: Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ2) - Cota de 36
meses de bolsa de no valor unitário de R$ 976,00.

•

INÍCIO: 01/03/2009.

•

TÉRMINO: 28/02/2012.

b) Ação do extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense) em cultura de células
endoteliais.
•

EDITAL: CNPq/ Produtividade em Pesquisa - PQ – 2011.

•

VALOR APROVADO: Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ2) - Cota de 36
meses de bolsa de no valor unitário de R$ 1.100,00.

•

INÍCIO: 01/03/2012.

•

TÉRMINO: 28/02/2015.
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c) Redução do estresse oxidativo em camundongos transgênicos pelo pequi (Caryocar
brasiliense).
•

EDITAL: CNPq/ Produtividade em Pesquisa - PQ – 2014.

•

VALOR APROVADO: Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ2) - Cota de 36
meses de bolsa de no valor unitário de R$ 1.100,00.

•

INÍCIO: 01/03/2015.

•

TÉRMINO: 28/02/2018.

4.2.3 – Participação em Grupos de Pesquisa

Durante minha carreira, já participei ativamente de três grupos de pesquisa. Os
dois primeiros são os grupos chancelados pela UFG junto ao Diretório dos Grupos de
Pesquisa do CNPq. O terceiro é o grupo de pesquisa junto ao qual realizei meu doutorado
sanduíche, estágios de curta duração no exterior e pós-doutorado.

a) GRUPO: Patologia, Clínica Médica e Cirúrgica dos Animais
INSTITUIÇÃO: Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG
LÍDER: Luiz Antônio Franco da Silva e Maria Clorinda Soares Fioravanti
FUNÇÃO: Pesquisador
PERÍODO: 2001 - 2014
LINHA DE PESQUISA: Técnicas de Diagnóstico Aplicadas a Clínica e Produção
b) GRUPO: Patobiologia e morfologia comparada de animais domésticos e selvagens
INSTITUIÇÃO: Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG
LÍDER: Eugênio Gonçalves de Araújo
FUNÇÃO: Líder
PERÍODO: 2014 - presente
LINHA DE PESQUISA: Patobiologia animal, experimental e comparada
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c) GRUPO: Cardiovascular Research Division
INSTITUIÇÃO: Universidade Brown – Faculdade de Medicina (2011- atual)
Universidade Harvard - – Faculdade de Medicina (1997- 2011)
LÍDER: Frank William Sellke
FUNÇÃO: Colaborador
PERÍODO: 1999 - presente
LINHA DE PESQUISA: Vias celulares de transdução de sinal em cirurgia cardiotorácica.
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5. Atividades de Extensão

“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e
amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro”
Mateus, Capítulo 6, Versículo 24·.
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Segundo João Antônio de Paula1, “a extensão universitária é o que permanente e
sistematicamente convoca a universidade para o aprofundamento de seu papel como
instituição comprometida com a transformação social, que aproxima a produção e a
transmissão de conhecimento de seus efetivos destinatários, cuidando de corrigir, nesse
processo, as interdições e bloqueios, que fazem com que seja assimétrica e desigual a
apropriação social do conhecimento, das ciências, das tecnologias”.
Considerando o conceito acima, posso afirmar que a minha participação em
atividades de extensão ao longo de minha carreira docente foi mínima. As atividades em
projetos de extensão foram restritas à prestação de serviços, realizando diagnósticos
anatomopatológicos solicitados ao Setor de Patologia. Essa participação pouco significativa, a
meu ver, se deve a dois motivos distintos.
Minha área de especialidade não constitui uma demanda qualificada de extensão.
Já foi dito que “o patologista sabe tudo, resolve tudo, mas já é tarde demais”. Ainda que
sarcástica, essa afirmação explica um grande bloqueio à acessibilidade pelo público em geral
de nosso conhecimento especializado. Assim, nosso contato direto com a comunidade ocorre
quase que unicamente através da demanda de exames diagnósticos.
O segundo motivo é vocacional. Busquei a carreira docente pela vocação do
ensino. Durante meu treinamento de pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado,
expandi meu interesse para a busca do conhecimento dos mecanismos, tema tão afeito ao
patologista. Assim, apesar de reconhecer a importância institucional da extensão, não restou
em mim grande interesse para essa atividade.
A seguir, exponho minha (pequena) participação em atividades de extensão.
5.1. Participação em projetos de extensão (1992 – presente)
Ao totalizar minhas horas registradas de extensão no período, o resultado foi
2.809 horas, o que representa aproximadamente 6,40% da minha carga horária contratada ao
longo de 25 anos. Desse total, 2.769 representam participação em projetos.
Desconsiderando a participação fortuita em atividades como “Conhecendo a
UFG” ou palestras em grupos de estudo na própria EVZ, o principal projeto de extensão que
atuei ao longo de minha carreira universitária foi “Serviço de Diagnóstico Anatomopatológico
em Animais Domésticos e Silvestres”. Este projeto, em suas pequenas variantes ao longo de
1

PAULA, J.A. A extensão universitária: história, conceito e propostas. Interfaces, v.1, n.1, p.5-23, 2013.
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25 anos, sempre teve o mesmo propósito: execução de exames anatomopatológicos em
animais domésticos e silvestres, demandados por Médicos Veterinários da própria Instituição
ou externos, além da comunidade em geral. Minha participação era a realização de exames
necroscópicos e histopatológicos.
A seguir, uma representação gráfica da carga horária por mim despendida em
atividades de extensão (Figura 9) ao longo de 25 anos de UFG, bem como um flagrante de
minha participação em um projeto de extensão (Fig. 10).

2500
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1500
1000
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CH Extensão

CH Contratada

FIGURA 9 – Distribuição da carga horária (CH) em atividades de extensão executadas pelo autor em
relação à carga horária contratada.

FIGURA 10 – Registro fotográfico da minha participação
em projeto de extensão Serviço de
Diagnóstico
Anatomopatológico
em
Animais Domésticos e Silvestres. Setor de
Patologia da EV/UFG, Goiânia, circa 2005.
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6. Atividades Administrativas

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter
vergonha de ser honesto.”
Rui Barbosa
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6.1. Vice Direção da Escola de Veterinária da UFG e Coordenação do Curso de Medicina
Veterinária (2002- 2006)

Fui nomeado Vice-Diretor da Escola de Veterinária por meio da portaria 1263 da
Reitoria da UFG, de 02/08/2002, publicada no Diário Oficial da União no dia 07 do mesmo
mês. Já como Coordenador de Curso, foram duas portarias (procedimento ordinário para esse
tipo de nomeação): a primeira, de número 1346, emitida em 23/08/2002 e publicada no dia
27/08, correspondente ao período de 27/08/2002 a 26/08/2004; a segunda, de número 3253,
emitida em 17/08/2004 e publicada no dia 19/08, correspondente ao período de 27/08/2004 a
19/08/2006.
Retornei de licença para o Doutorado em agosto de 2001. Após o qualificado
treinamento em pesquisa, meu maior objetivo era o de criar as condições para aplicar os
conhecimentos adquiridos durante o Doutorado no contexto da Escola de Veterinária. Para tal,
me dediquei inicialmente em escrever projetos e desenvolver ideias que possibilitassem a
concretização desse objetivo.
No entanto, em meados de 2002, fui procurado por colegas da EV com uma
proposta específica: compor uma chapa para a eleição da Direção da Unidade Acadêmica,
gestão 2002-2006, como Vice-Diretor. Pela proposta, o Professor Eurípedes Laurindo Lopes,
que já acumulava a experiência de uma gestão anterior (1986-1990), seria o candidato a
Diretor. É importante lembrar que, pelo Estatuto da UFG em vigor naquela época, em
Unidades Acadêmicas que sediavam apenas um curso de graduação, o Vice-Diretor seria
automaticamente designado como Coordenador daquele curso. Dessa forma, tratava-se de um
desafio duplo: colaborar com o Diretor na administração da EV e coordenar o curso de
graduação em Medicina Veterinária.
Naquele momento, o novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG)
da UFG encontrava-se em fase final de aprovação, o que de fato ocorreu no dia 20/09/2002
(Resolução CONSUNI 06/2002), um mês após minha posse como Coordenador do curso. Em
função do novo regulamento, seria necessária uma ampla reforma na estrutura do projeto
pedagógico do curso, que teria que ser atualizado e modificado, passando de um regime de
seriado anual para o regime semestral de créditos. Me recordo vivamente que o principal
argumento dos colegas mais experientes que me convidaram a compor a chapa como ViceDiretor seria que eu possuía a “competência” necessária para capitanear a árdua tarefa de
elaborar, discutir e aprovar um novo projeto de curso. Transcorridos 15 anos daquela decisão
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que tomei em encarar o desafio de exercer as árduas tarefas de Vice-Diretor e Coordenador do
curso, considero hoje que tanto o convite que me foi feito quanto o fato de ter aceitado
constituíram grandes erros, um institucional e um pessoal.
O erro institucional se configurou na medida em que meu nome não era o mais
indicado naquele momento para exercer os cargos que ocupei, tendo em vista que recebi por
quatro anos um primoroso treinamento de pesquisa, tanto na Universidade de Brasília quanto
na Universidade Harvard, que deveriam ser aplicados no desenvolvimento e qualificação da
pesquisa e da pós-graduação na EV. Ainda que não fosse inexperiente na Instituição
(completei naquele ano 10 anos como professor efetivo da UFG), havia outros professores
com perfil adequado para exercer a Vice Direção e a Coordenação do curso, e nenhum que
possuía o treinamento que recebi na área de Biologia e Patologia Molecular.
As consequências pessoais daquela decisão foram ainda mais impactantes. A
intensa carga de trabalho administrativo tolheu de forma irrecuperável minha progressão
como pesquisador. Ainda que tenha realizado ao longo desses anos uma carreira científica de
relativo sucesso, o potencial de me constituir em um pesquisador de projeção nacional e
internacional foi irremediavelmente comprometido.
Apesar dos pontos negativos, a experiência de coordenar o curso de exercer a vice
direção da unidade foi bastante enriquecedora. Como coordenador, tive a oportunidade de
conhecer melhor as dificuldades e as expectativas dos estudantes de graduação, além de uma
visão mais ampla do curso. O desafio de coordenar o processo de elaboração do projeto
pedagógico para atender o RGCG também se constituiu em intenso aprendizado pessoal e
profissional. Ao mesmo tempo, auxiliar o professor Eurípedes na tarefa de dirigir a EV me
proporcionou uma experiência que me foi muito útil em outras atividades e desafios que
posteriormente enfrentei na UFG.
Como docente, minha maior preocupação sempre foi o de ministrar um curso de
qualidade. Porém, ao coordenar o curso de Medicina Veterinária, percebi que minha prática
docente deveria ser mais ampla do que a simples transmissão de conhecimento. Aprendi a
considerar cada estudante como único em seus sonhos, expectativas, experiências e angústias.
Enfrentei casos de estudantes dependentes de drogas, perdidos em termos de perspectivas de
vida, com dificuldades financeiras graves e vários casos de depressão. Percebi a necessidade
de humanizar minha prática de ensino e procurar estimular os alunos a progredirem sempre.
Infelizmente, considero importante registrar que diversas situações difíceis que
enfrentei como Coordenador do curso tiveram origem na conduta ou omissão de professores.
Conflitos e divergências surgiram a partir de atitudes unilaterais, despóticas, irregulares e até
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mesmo em alguns casos ilegais protagonizadas por professores. Ao analisar fatos ocorridos na
época, percebo o quanto a Universidade e a sociedade como um todo evoluíram em termos de
cobrança e responsabilização de todos os membros da comunidade universitária por atos
irregulares ou omissões.
Outro aspecto que gostaria de ressaltar é que o dia a dia da Coordenação e o
trabalho na preparação de um novo projeto pedagógico me fizeram perceber como é
importante que o docente tenha uma visão global do curso em que está inserido. Professores
cada vez mais especializados e conhecedores das suas áreas de atuação ministram disciplinas
cada vez mais ricas em detalhes, principalmente no aspecto teórico. No entanto, na visão do
aluno, o conhecimento ministrado é compartimentalizado e horizontalizado, como se cada
disciplina tivesse fim em si mesma e não houvesse uma conexão com as demais. Sem essa
visão transdisciplinar por parte do corpo docente, cabe ao estudante montar esse imenso
quebra-cabeças de informações desencontradas, redundantes e até contraditórias que recebe
em suas diversas disciplinas.
Quando propus em 2004 uma nova visão para nosso projeto pedagógico, minhas
convicções da necessidade de integração das diversas disciplinas, a constituição de eixos
temáticos, da adoção de aprendizado baseado em problemas e incremento de aulas práticas
estavam firmadas. Em minha ingenuidade e entusiasmo da época, imaginei que essa visão
seria acatada de forma avassaladora por meus colegas. Ledo engano. Houve forte resistência a
mudanças, centradas principalmente no argumento que “minha disciplina vai acabar”. Alguns,
mais eloquentes, ao se depararem com a proposta de transformar grupos de disciplinas
relacionadas entre si em eixos temáticos, vociferaram: “tenho dificuldade de trabalhar com
colegas da disciplina, o que dirá com professores de outras áreas e de outro departamento”.
Dessa forma, para meu desapontamento, não fizemos a reforma desejável, mas a possível, que
ganhou formato final em abril de 2005 (Resolução CEPEC 724/05) e que, em grande parte,
vigora até hoje.
A partir da competência e experiência do Diretor da época, Prof. Eurípedes
Laurindo Lopes, tive intensa atuação como Vice-Diretor. Não fui apenas substituto do Prof.
Eurípedes em suas ausências e impedimentos, mas realizamos uma verdadeira administração
a quatro mãos. Aprendi na prática como a UFG se organizava e funcionava, conhecimento
que me foi essencial para futuramente exercer o cargo de Diretor da EV e utilizo até hoje em
minhas atividades diárias. Participei muitas vezes das reuniões do Conselho Universitário,
tomando conhecimento dos grandes debates que permeavam a UFG na época. Deixamos
como legado um novo projeto pedagógico, a expansão da área física da EV e a primeira nota
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5 em um Programa de Pós-Graduação strictu sensu (Ciência Animal) na UFG, entre outros.
Porém, considero o maior de todos esses legados a instituição de uma cultura de planejamento
participativo das ações, que iniciamos em 2003.
Por iniciativa própria e com apoio do Diretor, realizei em 2003 um curso de uma
semana de Planejamento Estratégico na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
em Brasília – DF. Os conceitos aprendidos foram colocados em prática em um evento onde
participaram todos os docentes da EV. Debateram-se os problemas e propuseram-se as
eventuais soluções, estipulando metas, ações e indicadores. Aquele evento foi um verdadeiro
marco na história da Unidade Acadêmica, pois diversos objetivos ali traçados surgiram foram
efetivamente concretizados ao longo dos últimos anos. Destaco a realização de obras de
infraestrutura como a reforma da rede elétrica, a construção de gabinetes individuais para os
professores do Departamento de Produção Animal (hoje Departamento de Zootecnia), da
cantina da EVZ e do novo Auditório. Ainda, posso destacar a criação do curso de graduação
em Zootecnia e a destinação de vagas de docentes para áreas ainda inexistentes na EV, como
a de Animais Silvestres e Clínica de Equinos.
Por último, o exercício da vice-direção resultou em duas consequências políticas
que marcaram de forma indelével minha carreira na UFG e minha vida pessoal. Uma delas,
completamente inesperada, foi minha candidatura a Reitor da UFG em 2005. Outra, de uma
certa forma planejada, foi suceder o Prof. Eurípedes como Diretor da EV, no período de
agosto de 2006 a agosto de 2010.
Ferindo a ordem cronológica, comentarei a seguir minha passagem pela Direção
da EV. No item 9 desse documento, apresentarei brevemente as memórias de minha
campanha para a reitoria em 2005.

6.2. Direção da Escola de Veterinária da UFG (2006- 2010)

Como se deduz de minha trajetória mencionada anteriormente, não fui eleito
Reitor da UFG em setembro de 2005. Dessa forma, por ter mandato de Vice-Diretor e
Coordenador do curso até agosto de 2006, continuei a exercer regularmente minhas
atribuições.
Em meados de 2006, já empossado o novo Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil,
vencedor da eleição na qual concorri em 2005, ressurgiu naturalmente o projeto de me
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candidatar a Diretor da EV para dar continuidade aos projetos iniciados na gestão do Prof.
Eurípedes. Para tal, por ser lotado no Departamento de Medicina Veterinária, escolhi como
companheiro de chapa um professor do Departamento de Produção Animal (DPA) para que
os dois Departamentos da EV continuassem a estar representados na Direção da Unidade.
Ressalto que o Prof. Eurípedes era lotado no DPA. Meu candidato a Vice era o então Chefe
do DPA, Prof. Marcos Barcellos Café, colega de turma e grande amigo desde a época da
graduação.
Nossa campanha eleitoral foi acirrada, pois foi contaminada pela divisão de
opiniões instaurada a partir da então recente eleição para Reitor. Os colegas que apoiaram o
Prof. Edward para Reitor se uniram em uma Chapa composta pelo Prof. Cristiano Sales Prado
e pela Profa. Maria Lúcia Gambarini Meirinhos. Eu e o Prof. Café fomos eleitos em 27 de
abril de 2006 e empossados em 20 de agosto do mesmo ano (Figura 11). Fui nomeado Diretor
da Escola de Veterinária por meio da portaria 1248, emitida pelo Reitor da UFG em
07/08/2006 e publicada no Diário Oficial da União em 16/08/2006.
Em função da conjuntura da época, fizemos uma administração com grande
enfoque político, calcado fundamentalmente na conciliação. Internamente, os Chefes dos dois
Departamentos eram justamente nossos concorrentes nas eleições para Diretor, Prof. Cristiano
(DMV) e Profa. Maria Lúcia (DPA), garantindo uma distribuição de poder e participação,
para que não se aprofundasse o cisma existente. Considero como indicador do sucesso dessa
política de conciliação o fato que meu sucessor na Direção da EV, o Prof. Marcos Café, meu
Vice-Diretor e por mim apoiado, concorreu ao pleito em 2010 sem adversários. Considero
que a conciliação foi o maior legado da minha administração; como se trata de algo
intangível, muitos o desconsideram. Porém, tenho a certeza que tudo o que foi construído no
período em que exerci a Direção, e mesmo depois, foi calcado naquela pedra angular.
Essa atitude conciliadora foi também a tônica de nossa política no âmbito externo
à UFG. Tive uma relação respeitosa com o Prof. Edward, manifestando-me com firmeza, mas
sempre com responsabilidade institucional, diante das diversas questões que afetavam a
Universidade. A EV passou a ser reconhecida como uma das âncoras da UFG, uma Unidade
Acadêmica produtiva, séria e participativa quando chamada a colaborar com a administração
superior da UFG. Em função dessa postura, fiz parte da comissão que coordenou o maior
projeto institucional que a UFG participou em sua história: o programa REUNI
(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), do Ministério da Educação.
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FIGURA 11 - Fotografia da posse da Diretoria da EV/UFG para o período
2006-1010. Da esquerda para a direita, estão presentes:
Marcone Tomé Guimarães de Faria (presidente do Centro
Acadêmico); Apóstolo Ferreira Martins (diretor do Hospital
Veterinário da EV); Prof. Marcos Barcellos Café (Vice-Diretor
empossado), Prof. Benedito Ferreira Marques (Vice-Reitor da
UFG), Prof. Edward Madureira Brasil (Reitor da UFG), o autor
(Diretor empossado); Prof. Eurípedes Laurindo Lopes (Diretor
que deixava o cargo) e Médico Veterinário Wanderson
Portugal Lemos (Presidente do CRMV-GO). EV/UFG,
Goiânia, 2006.

Como é de conhecimento geral, o REUNI teve como objetivo precípuo
proporcionar as condições de infraestrutura e pessoal para a expansão do ensino de graduação
nas Instituições Federais de Ensino. Além de se refletir positivamente na graduação, a
expansão trouxe benefício imediato para a pós-graduação, a pesquisa e a extensão ao permitir
ampliação da melhoria da estrutura física, aquisição de novos equipamentos e contratação de
diversos docentes e técnicos. Na EV, foi criado no âmbito do REUNI o curso de graduação
em Zootecnia em 27 de junho de 2008 (Resolução CONSUNI 23/2008), ofertando 40 vagas
anuais e recebendo, em uma contrapartida responsável, 10 vagas de docente (sendo 6 para a
EVZ e as demais para outras Unidades que ministrariam disciplinas para o curso), 5 de
técnicos administrativos e R$ 3.000.000,00 para investimentos. Com isso, aumentamos nosso
contingente de estudantes de graduação, ampliamos a massa crítica da área de Zootecnia
melhoramos nossa infraestrutura, particularmente com novos setores de produção
(confinamento de bovinos, galpão de aves de corte em sistema de integração e reforma dos
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setores já existentes), além da construção de um centro de salas de aula com 8 novas salas.
Atendendo não apenas os alunos da Zootecnia, mas da Medicina Veterinária, Agronomia e
Engenharia de Alimentos. Sob o ponto de vista acadêmico, a criação do curso de Zootecnia
foi a realização mais importante da EV durante meu termo como Diretor.
Outro aspecto no qual me preocupei muito na Direção da Unidade foi o da
infraestrutura. Durante aquele período, por meio de incansáveis gestões políticas,
conseguimos que a reitoria construísse sua única obra na EV durante minha gestão: uma nova
cantina. Até então, nossa cantina funcionava em condições precárias, trazendo não apenas
desconforto para seus usuários, mas também riscos referentes à segurança alimentar, fato
incompatível com a natureza da área de atuação da Medicina Veterinária. Inauguramos
também a expansão do Hospital Veterinário e o prédio de gabinetes individuais dos docentes
do DPA, obras que foram iniciadas na gestão do Prof. Eurípedes. Não pude ver concluída em
meu tempo como Diretor, porém, a obra mais ousada e imponente iniciada por mim e pelo
Prof. Marcos Café: o novo auditório da EV. Sobre essa obra, cabe um registro histórico.
Até recentemente, a EV não possuía um auditório à altura de suas necessidades.
Cientes deste fato e resgatando a memória de nossa primeira reunião de planejamento em
2003, decidimos buscar recursos para a construção. Após respostas negativas por parte da
administração superior, tomamos a iniciativa de procurar a Profa. da UFG Raquel Teixeira,
então deputada federal pelo estado de Goiás. Em reunião com a deputada em Brasília,
levamos nosso pleito de R$ 300.000,00 para a construção do auditório, no que fomos
atendidos pela parlamentar por meio da apresentação de uma emenda ao orçamento da União
de 2007. Nesse interim, o Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) da UFG, que havia
calculado o valor quer solicitamos à Profa. Raquel, nos informou que seriam necessários mais
R$ 150.000,00 para a construção do prédio. Consternados, voltamos à Brasília e explicamos a
situação; para nossa surpresa e satisfação, a Profa. Raquel Teixeira apresentou nova emenda,
suprindo a verba necessária para a construção. Posteriormente, já no mandato do Prof. Café,
foram negociadas com a reitoria, já sob o comando do Prof. Orlando Amaral, as poltronas.
Dessa forma, a maior realização do meu mandato de Diretor em termos de infraestrutura se
deve à compreensão e generosidade institucional da Profa. Raquel Teixeira.
Não posso deixar de enfatizar que realizamos diversos concursos para docente
durante minha administração. Sem qualquer juízo de valor sobre administrações anteriores,
desde quando era Vice-Diretor na gestão do Prof. Eurípedes (2002-2006), cultivamos uma
obsessão pela lisura e imparcialidade dos nossos concursos. Em uma ocasião que simboliza o
que também considero um importante legado, realizamos na mesma semana de maio de 2008
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cinco concursos para docentes do quadro efetivo da EV, repondo vagas de docentes
aposentados nas áreas de Nutrição Animal, Inspeção e Tecnologia de Alimentos de Origem
Animal e criando três novas áreas na Instituição: Anestesiologia Veterinária, Clínica de
Equídeos e Medicina e Produção de Animais Selvagens. Pois nos concursos que mencionei,
nenhum dos aprovados se graduou na EV; não se trata de um demérito dos egressos da Casa
(grupo no qual orgulhosamente me incluo), mas um sinal de que valorizamos três dos mais
importantes princípios que devem nortear a administração pública: a transparência, a
probidade e a impessoalidade. Por ironia do destino, uma consequência inesperada de nossa
conduta imparcial, que atraiu candidatos de diversos locais do país, foi a aprovação na vaga
de Silvestres de uma pessoa que eu nunca havia tido nenhuma referência, a Profa. Luciana
Batalha de Miranda, que viria a se tornar, dois anos depois, Luciana Batalha de Miranda
Araújo, minha esposa.
Em agosto de 2010, o Prof. Marcos Barcellos Café me sucedeu como Diretor da
EV, para meu alívio e satisfação. Deixei a Direção contente pelo que fiz, e também pelo que
não fiz (e que muitos esperavam que fizesse), que foi aprofundar as divisões da EV e me
transformar em uma oposição gratuita ao Reitor que me venceu em um processo eleitoral.

6.3. Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de
Veterinária e Zootecnia da UFG (2010 – 2012)

Após breve período sem exercer cargo administrativo, em 18/11/2010 assumi a
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – PPGCA, da agora (a
partir de 19/11/2010) Escola de Veterinária e Zootecnia, em função da saída intempestiva, a
pedido, do então Coordenador Prof. Romão da Cunha Nunes. Minha motivação para ocupar
aquele cargo foi a colaboração em um momento delicado do PPGCA, pois havíamos obtido
um conceito 4 na avaliação anterior da CAPES e o relatório a ser entregue brevemente após
minha posse seria decisivo para recuperarmos nosso conceito 5.
Já nessa época, coordenar o PPGCA era um grande desafio, pois tratava-se (como até
hoje) do maior programa de pós-graduação strictu sensu da UFG, com mais de 200 alunos de
mestrado e doutorado, além de 40 docentes permanentes, distribuídos em quatro áreas de
concentração. Com a inestimável colaboração da Profa. Cíntia Silva Minafra e Resende,
escolhida Sub-Coordenadora, aceitei o desafio a médio prazo de coordenar aquele pujante
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PPG, além da enorme responsabilidade de curtíssimo prazo de elaborar um complexo e
exaustivo relatório para a CAPES. Felizmente, conseguimos enviar o relatório à então PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na data estipulada (15/03/2011) e depois à CAPES no
prazo regulamentar (25/04). Para minha satisfação, aquele relatório, que compôs a avaliação
trienal juntamente com o anterior (2010), elaborado sob o comando da Profa. Maria Clorinda
Soares Fioravanti, e o seguinte, já sob a batuta da Profa. Cíntia Minafra, recolocou o PPGCA
na posição de onde não deveria ter saído: conceito 5 na avaliação da CAPES. Considero a
elaboração do relatório 2011, em condições totalmente adversas em termos de tempo e
planejamento, minha maior contribuição ao PPGCA durante meu tempo como Coordenador.
Procurei administrar o PPGCA buscando ampliar a eficiência da burocracia do
Programa, buscar novas parcerias institucionais e melhorar a infraestrutura. Para tal, contei
com a eficiência da Profa. Cintia Minafra, que reorganizou a Secretaria. Nesse período,
recursos de projetos do PPGCA aprovados junto à FINEP foram investidos na melhoria da
rede elétrica que serve os laboratórios vinculados ao Programa, bem como logramos a
aprovação de recursos para um microscópio de fluorescência confocal, no valor de R$
1.600.000,00, que devem ser disponibilizados neste ano.
Permaneci por cerca de 20 meses à frente do PPGCA, tendo deixado a Coordenação
em 31/07/2012 para realizar pós-doutorado na Universidade Brown em Providence, Rhode
Island, EUA, no período de 01/08/2012 a 31/07/2013.

6.4. Outras Atividades Administrativas (1992 – presente)
Posso citar outras atividades administrativas nas quais pude contribuir com a
instituição. Por terem sido curtas ou de pouca intensidade, as atividades serão apenas citadas e
brevemente contextualizadas. Para melhor compreensão em termos cronológicos, serão
citadas de acordo com a fase de minha vida acadêmica.
I – O período de Professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG (1992-1994)
6.4.1. Coordenação do Curso de Especialização em Técnicas Histológicas
Esse curso foi promovido pelo então Departamento de Histologia e Embriologia
do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Fui Coordenador no período compreendido entre
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julho de 1992 a junho de 1993, período no qual uma turma de 12 alunos obteve sua
especialização. Dos alunos, 6 eram docentes do próprio ICB, dois eram servidores técnicos e
os demais externos à UFG. Foi a primeira de minhas experiências administrativas na
Universidade.
II – O período pré-doutorado (1994-1997)
6.4.2. Coordenador de Intercâmbio Internacional da EV (1995-1997)
Fui nomeado para essa Coordenação pelo Diretor da época, Prof. Hélio Lourêdo
da Silva, por meio de portaria (043/EV, de 15/12/95). Foi um breve período de relativamente
pouca atividade, pois a intensidade do intercâmbio era incipiente. Poucos professores
possuíam contato profissional sólido no exterior. Uma exceção era o Prof. Delcione Silveira,
que havia realizado seu Doutorado na Inglaterra na década de 1970, e havia estabelecido um
convênio da EV com a Universidade de Auburn, Alabama.
Tive a oportunidade de visitar Auburn em duas oportunidades, em 1993 e 1995,
por meio do convênio firmado com a EV. Posteriormente, o convênio se expandiu para toda a
UFG, acentuando o intercâmbio de estudantes e docentes. Posso citar como participantes
desse intercâmbio o Prof. Guido Fontgalland Coelho Linhares, que realizou seu pósdoutorado em Auburn sob a supervisão do Dr. Lloyd Lauerman, que por sua vez esteve em
Goiânia por duas ocasiões. Também posso mencionar que dois alunos que se beneficiaram
desse convênio para realizar seus estágios finais de curso, Luciana Ramos Gaston
Brandstetter (vide 3.4.3) e Rogério de Oliveira Costa (3.4.6), foram posteriormente orientados
por mim na pós-graduação.
6.4.3. Membro da Comissão de Implementação do Curso de Medicina Veterinária no Campus
Jataí
Outra tarefa a mim designada pelo Prof. Hélio Lourêdo (Portaria 016, de 08/04/96),
foi compor uma comissão para estudar a possibilidade de implementação do curso de
Medicina Veterinária no então campus avançado de Jataí. Eu e meu colega de comissão, Prof.
Marcos Barcellos Café, fomos a Jataí conhecer a estrutura de uma fazenda situada próxima ao
perímetro urbano, doada pela Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA). Apesar
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de dilapidada, reconhecemos o potencial para a implementação do curso e demos o parecer
favorável. De fato, o curso foi criado em 1997.
Cabe aqui um registro histórico. Foi designada também comissão similar e com os
mesmos propósitos pela Escola de Agronomia, composta pelo então futuro vice-reitor da
UFG (1998-2001) Prof. Paulo Alcanfor Ximenes, e pelo então futuro reitor da UFG (20062013) e atual candidato ao mesmo cargo, Prof. Edward Madureira Brasil. Diferente do parecer
dado por nossa comissão, os agrônomos se posicionaram contra a criação do curso de
Agronomia em Jataí. Ainda assim, o curso foi também criado em 1997.
III – Período após o retorno do pós-Doutorado (2013 – atual)
6.4.4. Coordenador de Pesquisa da EVZ/UFG
Meu encargo administrativo mais recente foi o de Coordenador de Pesquisa da
EVZ/UFG. Inicialmente, fui nomeado por portaria do Diretor da EVZ numero 02, de
01/02/2014Minhas atribuições eram a de auxiliar o Diretor nas questões pertinentes à
pesquisa na Unidade Acadêmica, bem como participar das reuniões do Conselho Diretor da
EVZ e da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
A partir de 2015, a nomeação dos coordenadores de pesquisa na UFG passou a ser
realizada por meio de portaria da Reitoria. Dessa forma, fui novamente designado
Coordenador de Pesquisa da EVZ por meio da Portaria 3829, de 27/10/2015, com mandato
até 31/12/2016. Não solicitei recondução.
Durante meu período como Coordenador de Pesquisa, participei também da
Comissão Administrativa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, atividade que
exerço ainda hoje.
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7. Atividades Acadêmicas Especiais

“We should not judge people by their peak of excellence; but by the distance
they have traveled from the point where they started.”
Henry Ward Beecher
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Para fins de registro, menciono nesta breve seção algumas atividades acadêmicas
classificadas como especiais, de acordo com o Sistema de Cadastro de Atividades Docentes
(SICAD) da Instituição, que exerci ao longo de minha carreira docente na UFG.
Descreverei minhas participações mais relevantes em bancas, organização e/ou
participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão, apresentação de palestras ou cursos
em eventos acadêmicos e assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à
pesquisa, ao ensino ou à extensão.
7.1 - Participação em Bancas de Mestrado ou de Doutorado.
Dos estudantes de pós-graduação que tive a oportunidade de orientar até hoje, 31
já defenderam seus produtos finais, sendo 16 mestrados e 15 doutorados (Figura 5). Participei,
como orientador, das respectivas bancas de defesa de dissertação e tese. Todavia, como estava
fora do país para o meu pós-doutorado no período de agosto de 2012 a julho de 2013, não
pude comparecer na defesa de dois doutorandos, Paulo Roberto de Souza e Viviane de Souza
Cruz. Por conseguinte, presidi 29 bancas de defesa de produto final dos meus orientados.
Participei também das bancas de exame de qualificação dos meus orientados de
doutorado, com as exceções mencionadas acima, e também, por força de regulamento, dos coorientados. Dessa forma, presidi 13 bancas de qualificação dos meus orientados e participei
de seis bancas de co-orientados, perfazendo total de 19 bancas.
Apresento, a seguir, a relação de bancas que participei nas quais não fazia parte do
comitê de orientação do aluno.
I. Bancas de Mestrado
7.1.1. Daniela Chainho Gonçalves (2002).
Título: Identificação e estudo histológico dos ectoparasitas presentes nos peixes de
pisciculturas e pesqueiros da microrregião de Goiânia-GO.
7.1.2. Luciano Marra Alves (2002).
Título: Desenvolvimento de dois novos primers e avaliação de quatro primers préexistentes para detecção específica de Ehrlichia canis (Donatien & Lestoquard,
1935) pela técnica da reação em cadeia da polimerase.
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7.1.3. Severiana Cândida Mendonça Cunha Carneiro (2003).
Título: Efeitos da superalimentação no esqueleto de filhotes de cães da raça Dogue
Alemão.
7.1.4. Lana Teixeira Fernandes (2003).
Título: Circovírus suíno tipo 2 (PCV – 2) isolado no estado de Santa Catarina:
caracterização molecular e avaliação da patogenicidade através da co-infecção
experimental com parvovírus.
7.1.5. Denise Caroline Toledo (2012).
TÍTULO: Crescimento transformador beta e inibidores teciduais de metaloproteinases
1 e 2 em próstatas caninas normais e com lesões proliferativas.
II. Bancas de Doutorado
7.1.6. Rodrigo Afonso Leitão (2007).
Título: Inoculação de carboidratos em ovos leves embrionados de frango de corte.
Observação: Exame de Qualificação.
7.1.7. Kellen de Sousa Oliveira (2009).
Título: Mecanismo de transdução de sinal na próstata de cão: Avaliação nas vias da pERK1/2 e da CYR61.
Observação: Tese defendida junto ao PPG em Medicina Veterinária – FCAV, UNESP
Jaboticabal – SP.
7.1.8. Denise Leão Barthasson (2009).
Título: Identificação do circovirus suíno tipo 2 e vírus da hepatite E em suínos de
criações extensiva no Estado de Goiás.
7.1.9. Gustavo Lage Costa (2014).
Título: Avaliação laboratorial e produtiva de bovinos confinados, alimentados com
feno de Brachiaria sp. e suplementados com antioxidante.
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7.1.10. Carolina Silva Ramos (2015).
Título: Efeito do extrato de coité (Crescentia cujete) sobre o reparo tecidual em lesões
cutâneas não contaminadas e contaminadas em ratos.
7.1.11. Ana Paula Araújo Costa (2016).
Título: Ação do protótipo a fármaco lassbio 294 sobre os parâmetros cardiovasculares
em modelo experimental de cardiomiopatia dilatada em coelhos.

7.2 - Participação em Bancas de Concursos.
Considero que uma das maiores responsabilidades que pode recair sobre os
ombros de um docente é participar de uma banca de concurso público. Não é tarefa simples
escolher um colega que trabalho que irá permanecer na Instituição por décadas. Muitos
buscam, nesse momento, informações sobre características pessoais do candidato, buscando
afastar os considerados “de difícil convivência”. Considero essa prática particularmente
deplorável, tendo em vista que fere o caráter da impessoalidade no serviço público, além de
ser altamente subjetiva, pois duas pessoas podem fornecer informações opostas sobre um
terceiro indivíduo.

Minha participação em bancas foi limitada ao longo da carreira, pois

ocupei cargos administrativos importantes na Unidade Acadêmica por 8 anos e fiquei afastado
por quatro anos para o doutorado. Mesmo assim, em algumas ocasiões, não me furtei a
participar de bancas para as quais fui designado.
A seguir, acrescento a este documento algumas informações e comentários que
julgar pertinentes a respeito dessas participações. As participações são separadas por anos.
I - 1993
7.2.1 - Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
Área: Histologia
Lotação: Departamento de Histologia e Embriologia do ICB da UFG
Realização: maio de 1993
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 002/93, de 04/03/2004, da Diretoria
do ICB/UFG
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II - 1995
7.2.2. Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
Área: Anatomia Patológica Animal
Lotação: Setor de Patologia, Departamento de Medicina Veterinária da EVZ/UFG
Realização: março de 1995
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 011/95, de 13/03/1995, da Diretoria
da EV/UFG
Neste processo seletivo, foi aprovado o Prof. Delcione Silveira, que havia
recentemente se aposentado do quadro permanente da EV.
III - 2002
7.2.3. Concurso para Professor Assistente/DE
Área: Anatomia Patológica Animal
Lotação: Campus Avançado Jataí da UFG
Realização: maio de 2002.
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 0585, de 17/04/2002, da Reitoria da
UFG, processo 23070.009647/2001-41.
Foi aprovada a Profa. Gabriela Riet Correa Rivero, atualmente lotada na
Universidade Federal do Pará.
7.2.4. Concurso para Professor Assistente/DE
Área: Histologia Veterinária
Lotação: Setor de Patologia, Departamento de Medicina Veterinária da EVZ/UFG
Realização: maio de 2002.
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 0587, de 17/04/2002, da Reitoria da
UFG, processo 23070.009649/2001-77.
A candidata aprovada em primeiro lugar foi a Profa. Ana Paula Iglesias Santin.
IV – 2003
7.2.5. Concurso para Professor Assistente/DE
Área: Anatomia Patológica Animal
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Lotação: Campus Avançado de Jataí/UFG
Realização: julho de 2003.
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 1241, de 27/06/2002, da Reitoria da
UFG, processo 23070.009647/2001-41.
O candidato aprovado foi o Prof. Fabiano José Ferreira de Sant'Ana, atualmente
docente da Universidade de Brasília e orientador no PPGCA da EVZ/UFG.
V - 2004
7.2.6. Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
Área: Anatomia Patológica Animal
Lotação: Setor de Patologia, Departamento de Medicina Veterinária da EVZ/UFG
Realização:05/04/2004 a 07/04/2004
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 010, de 04/03/2004, da Diretoria da
EV/UFG
7.2.7. Concurso para Professor Assistente/DE
Área: Clínica Médica Animal/Laboratório Clínico
Lotação: Setor de Clínica, Departamento de Medicina Veterinária da EVZ/UFG
Realização: 05/04/2004 a 08/04/2004
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria n. 0183, de 18/02/02004, da Reitoria
da UFG.
O candidato aprovado foi o Prof. Adílson Donizeti Damasceno, hoje Vice-Diretor
da EVZ/UFG
7.2.8. Concurso para Professor Adjunto DE
Área: Clínica Médica Animal.
Lotação: Setor de Clínica, Departamento de Medicina Veterinária da EVZ/UFG
Realização: 28/02/2004 a 05/03/2004
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria 0184, de 18/02/04, da Reitoria/
UFG.
Foi aprovada a Profa. Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, atual Coordenadora
do Curso de Medicina Veterinária desta Unidade Acadêmica.
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VI- 2005
7.2.9. Concurso para Professor Assistente DE.
Área: Patologia Geral
Lotação: Departamento de Patologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública /UFG
Realização: junho de 2005
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria n. 1066, de 30/05/2006, da Reitoria
da UFG, processo 23070.008730/2005- 43
VII - 2006
7.2.10. Concurso para Professor Adjunto DE.
Área: Anatomia Patológica Animal.
Lotação: Setor de Patologia, Departamento de Medicina Veterinária da EVZ/UFG
Realização: 16/05/2006 a 19/05/2006
Descrição Complementar: Edital 14/2006, de 07/04/2006, processo 23070.005111/2006-88.
A candidata aprovada em primeiro lugar foi a Profa. Veridiana Maria Brianezi
Dignani de Moura.
7.2.11. Concurso para Professor Assistente DE.
Área: Patologia Geral
Lotação: Departamento de Patologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública /UFG
Realização: 22/05/2006 a 26/05/2006
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria n. 0867, de 18/04/2006, da Reitoria
da UFG. Edital 14/2006, de 07/04/2006, processo 23070.005095/2006- 23.
A candidata aprovada em primeiro lugar foi a Profa. Liliana Borges de Menezes.
VIII- 2009
7.2.12. Concurso para Professor Adjunto DE.
Área: Anatomia Animal.
Lotação: Instituto de Ciências Biológicas da UFG
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Realização: março de 2009
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria n. 0920, de 04/03/2009, da Reitoria
da UFG, processo 23070.000063/2009-4
O candidato aprovado foi o Prof. Júlio Roquete Cardoso.
IX- 2011
7.2.13. Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
Área: Produção e Sanidade de Suínos
Lotação: Departamento de Produção Animal da EVZ/UFG
Realização: 10/10/2011 a 11/10/2011
7.2.14. Concurso para Professor Assistente DE
Área: Histologia com ênfase em Embriologia Veterinária.
Lotação: Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Federal da Bahia em Salvador – BA.
Realização: 21/02/2011 a 23/02/2011
Descrição Complementar: Edital 06/2010, de 22/12/2010
X - 2014
7.2.15. Concurso para Professor Adjunto DE.
Área: Produção de Bovinos de Leite.
Lotação: Departamento de Produção Animal da EVZ/UFG.
Realização: 18/12/2014 a: 22/12/2014.
Descrição Complementar: Processo no. 23070.004386/2014-12 e Edital no 65/2014.
A candidata aprovada em 1o Lugar foi a Profa. Ozana de Fátima Zacaroni.

XI - 2016
7.2.16. Concurso para Professor Adjunto DE
Área: Tecnologia de Produtos de Origem Animal
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Lotação: Centro de Pesquisa em Alimentos, Departamento de Medicina Veterinária da
EVZ/UFG
Realização: 16/05/2016 a 20/05/2016
Descrição Complementar: Banca designada pela Portaria nº 2289 da Reitoria da UFG, de
25/04/2016.
A candidata aprovada em 1o Lugar foi a Profa. Clarice Gebara Muraro Serrate
Cordeiro Tenório.
7.2.17. Concurso para Professor Adjunto DE
Área: Melhoramento Genético Animal.
Lotação: Departamento de Produção Animal da EVZ/UFG
Realização: 21/03/2016 a: 25/03/2016
Descrição Complementar: Banca designada por meio de Portaria nº. 0961, da Reitoria da
UFG, de 22/02/2016.
A candidata aprovada em 1o Lugar foi a Profa. Adriana Santana do Carmo.

7.3 - Organização de Eventos de Pesquisa, Ensino ou Extensão

7.3.1. I e II Jornada Científica do ICB.
Período: 08 e 09/10/2002 (I Jornada), 05 e 06/10/2003 (I Jornada)
Local: Instituto de Ciências Biológicas da UFG
Público Alvo: Estudantes de Graduação e Pós-Graduação, docentes e pesquisadores.
Fui designado para participar das Comissões Organizadoras desses eventos por
meio de portarias do Diretor do ICB de número 09/92 (I Jornada, emitida em 03/08/2002) e
número 07/93 (II Jornada, emitida em 09/08/2003). Apesar de se tratarem de eventos de
caráter local, minha participação na organização desses eventos foi um grande aprendizado.
Nunca havia participado de nada do gênero, e a experiência acumulada foi muito importante,
até mesmo para o desempenho de minhas atividades administrativas.
Este evento se denomina atualmente Semana do ICB e no ano de 2016 ocorreu
sua 27a edição.

101

7.3.2. I Simpósio sobre Clostridioses Bovinas no Centro-Oeste.
Período: 07 a 09/06/1995.
Local: Auditório da Federação da Agricultura no Estado de Goiás (FAEG) - Goiânia
Público Alvo: Médicos Veterinários de campo, docentes e pesquisadores, estudantes de
Graduação e Pós-Graduação.
Esse evento, primeiro e único do seu gênero, foi gestado a partir da experiência
acumulada pela equipe do projeto "Enterotoxemia em Bovinos no Estado de Goiás”, liderado
pelo Prof. Delcione Silveira, do então Departamento de Patologia da EV. Foi um encontro de
alto nível, que reuniu pesquisadores do Brasil e do exterior a respeito do tema.
Fui Presidente da Comissão Organizadora, designado por Portaria do Diretor da
EV de número 014, de 02/05/95. Como tivemos três palestrantes oriundos dos Estados
Unidos, meu domínio da língua inglesa foi essencial para o exercício dessa função.
7.3.3 – Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária.
Período: 03 a 07/06/1996.
Local: Centro de Cultura e Convenções de Goiânia.
Público Alvo: Médicos Veterinários, Zootecnistas e profissionais afins, da iniciativa privada e
do setor público, docentes e pesquisadores, estudantes de Graduação e Pós-Graduação.
A convite da Presidência da Sociedade Goiana de Veterinária (SOGOVE), fui
Presidente da Comissão Científica do XXIV Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
(CONBRAVET), realizado em Goiânia no período de 03 a 07 de junho de 1996. Além disso,
avaliei 110 trabalhos enviados para o evento.
Apesar de sua programação científica primorosa, esse Congresso será sempre
lembrado, infelizmente, pela irresponsabilidade financeira com que foi conduzido, tendo
gerado grande prejuízo financeiro e moral, que resultou na derrocada, até hoje não revertida,
da SOGOVE.

7.3.4 – XV Encontro Nacional de Patologia Veterinária (ENAPAVE).
Período: 26 a 30/09/2011.
Local: Centro de Cultura e Convenções de Goiânia.
Público Alvo: Médicos Veterinários Patologistas e profissionais afins, da iniciativa privada e
do setor público, docentes e pesquisadores, estudantes de Graduação e Pós-Graduação.
O Setor de Patologia da EVZ/UFG organizou, de 26 a 30 de setembro de 2011, o
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maior evento da Patologia Veterinária no país. Tive a prerrogativa de ser o Presidente da
Comissão Organizadora.
Os detalhes a respeito deste evento são descritos no item 4.2.1.h, neste Memorial.
7.4. Apresentação de Palestras em Eventos Acadêmicos e de Trabalhos em Eventos no
Exterior
I – Palestras em Eventos Acadêmicos
7.4.1. Enterotoxemia em Bovinos Adultos.
Evento: I Simpósio sobre Clostridioses Bovinas no Centro-Oeste.
Período: 07 a 09/06/1995.
Local: Auditório da Federação da Agricultura no Estado de Goiás (FAEG) - Goiânia
Neste Simpósio apresentei minha primeira palestra em eventos científicos,
intitulada “Enterotoxemia em Bovinos Adultos”, na verdade um painel apresentado em
conjunto com os professores Albenones José de Mesquita e Delcione Silveira.
7.4.2. Enterotoxemia em Bovinos Adultos
Evento: Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária.
Período: 03 a 07/06/1996.
Local: Centro de Cultura e Convenções de Goiânia.
Naquele congresso, apresentei uma palestra similar à apresentada no Simpósio de
Clostridioses, também denominada “Enterotoxemia em Bovinos Adultos”.
7.4.3. Identificação e Quantificação de Proteínas e RNA em Amostras de Tecido.
Evento: XI Encontro Nacional de Patologia Veterinária (ENAPAVE).
Período: 21 a 25/07/2003.
Local: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP em Botucatu - SP.
7.4.4. Diagnóstico Molecular em Patologia Veterinária.
Evento: XIII Encontro Nacional de Patologia Veterinária (ENAPAVE).
Período: 14 a 19/07/2007.
Local: Universidade Federal do Mato Grasso do Sul em Campo Grande – MS.
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II - Apresentação de Trabalhos no Exterior
Ainda que as apresentações que mencionarei a seguir não sejam palestras ou
conferências, considero importante sua contextualização. Apresentar trabalhos no exterior não
é tarefa fácil, pois exige bom conhecimento da língua estrangeira, geralmente o inglês. Além
disso, os colegas norte-americanos e europeus, de forma geral, são mais diretos e incisivos em
seus questionamentos e alguns possuem um certo preconceito contra nós latino-americanos.
Tive a oportunidade de participar de eventos no exterior e apresentar os trabalhos de minha
tese, em experiências mais antigas, e realizados em nosso laboratório do PPGCA, mais
recentemente.
7.4.5. Changes in the activities of MEK/ERK 1/2 during cardiopulmonary bypass.
Autores: ARAUJO, E. G.; BIANCHI, C.; SATO, K.; SELLKE, F. W.
Evento: The American College of Surgeons 86th Annual Clinical Congress and the 55th annual
sessions of the Owen H Wangensteen Surgical Forum.
Local: Chicago, IL, EUA.
Ano: 2000
7.4.6. Biochemical and structural evidence for pig myocardium adherens junctions disruption
by cardiopulmonary bypass.
Autores: ARAUJO, E. G.; BIANCHI, Cesario; SATO, K.; SELLKE, Frank William
Evento: 73rd Scientific Sessions of the American Heart Association.
Local: New Orleans, LA, EUA.
Ano: 2000
7.4.7. Oscillation in the activities of MEK/ERK 1/2 during cardiopulmonary bypass.
Autores: ARAUJO, E. G.; BIANCHI, Cesario; SATO, K.; SELLKE, Frank William
Evento: 62nd Annual Meeting of the Society of University Surgeons, 2001.
Local: Chicago, EUA.
Ano: 2001
7.4.8. Pequi (Caryocar brasiliense) extract alters mitogen regulated kinases activation on
brain ischemia and reperfusion injury in rats fed a high-calorie diet.
Autores: MENDES, F. F.; RODRIGUES, D. F.; PIMENTA, V. S..; ARAÚJO, E.G.
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Evento: Second Joint European Congress of the European Society of Toxicologic Pathology,
the European Society of Veterinary Pathologists and the European College of Veterinary
Pathologists
Local: Berlim, Alemanha.
Ano: 2014
7.4.9. Beta lapachone blocks the cell cycle and induces apoptosis in canine osteosarcoma
cells.
Autores: PIMENTA, V. S. C.; ARAUJO, L. B. M.; BRAGA, K. M. S.; ARAÚJO, E.G.
Evento: 33rd Annual Meeting of The European Society of Veterinary Pathology, the 26th
Annual Meeting of The European College of Veterinary Pathologists
Local: Helsinki, Finlândia.
Ano: 2015.
7.4.10. Brazilian savanna fruit pequi (Caryocar brasiliense) extract inhibits canine
osteosarcoma cell growth in vitro.
Autores: BRAGA, K. M. S.; PIMENTA, V. S. C.; ARAÚJO, E.G.
Evento: 34th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology (ESVP) & 27th
Meeting of the European College of Veterinary Pathologists (ECVP).
Local: Bolonha, Itália.
Ano: 2016.

7.5. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino ou à
extensão

Em algumas ocasiões, fui convidado a participar de atividades de participação em
órgãos de fomento à pesquisa e universidades. Esses convites compreenderam dois tipos de
atividades: assessoria ao CNPq para o julgamento do edital do Programa de EstudantesConvênio de Pós-Graduação (PEC-PG) em duas ocasiões, além de participação de comitês
externos do PIBIC da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal do
Tocantins. Essas atividades são descritas a seguir, por ordem temática.

105

7.5.1. Membro de Comitê Assessor do CNPq para julgamento do edital PEC-PG 2011.
Descrição da Clientela: Solicitantes de auxílios na área de Ciências Agrárias (74 processos).
Período: 24/10/2011 a 26/10/2011.
Local: Sede do CNPq em Brasília – DF.
7.5.2. Presidente do Comitê Julgador do Edital 25/2013 CNPq/CAPES - Programa PEC-PG.
Descrição da Clientela: Proponentes ao edital (453 processos).
Período: 04/11/2011 a 26/10/2011.
Local: Sede do CNPq em Brasília – DF.
7.5.3. Membro de Comitê Externo de Avaliação do PIBIC da Universidade de Brasília.
Descrição da Clientela: Bolsistas PIBIC da UnB.
Período: 12/09/2011 a 14/09/2011.
Local: Campus Darcy Ribeiro da UnB em Brasília – DF.
7.5.4. Membro de Comitê Externo de Avaliação do PIBIC da Universidade de Brasília.
Descrição da Clientela: Bolsistas PIBIC da UnB.
Período: 04/11/2013 a 07/11/2013.
Local: Campus Darcy Ribeiro da UnB em Brasília – DF.
7.5.4. Avaliador Externo do 12o Congresso de Iniciação Científica do DF e do 21o Congresso
de Iniciação Científica da Universidade de Brasília.
Descrição da Clientela: Alunos de iniciação científica da UnB, Universidade Católica de
Brasília e do Centro de Ensino Unificado de Brasília.
Período: 26/10/2015 a 29/10/2015.
Local: Campus Darcy Ribeiro da UnB em Brasília – DF.
7.5.4. Membro do Comitê Externo PIBIC/CNPq no processo de avaliação dos trabalhos
apresentados no 11º Seminário de Iniciação Científica da UFT
Descrição da Clientela: Alunos dos cursos de Ciências Agrárias participantes do programa
PIBIC/PIVIC da UFT (Universidade Federal do Tocantins)
Período: 23/11/2015 a 25/11/2015.
Local: Campus da UFT em Araguaína – TO.
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8. Recebimento de Comendas e Premiações Advindas do Exercício de Atividades
Acadêmicas

“A modéstia é a vaidade escondida atrás da porta.”
Mario Quintana
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Não fui particularmente agraciado com premiações ao longo de minha carreira
docente na UFG. A minha percepção a respeito do reconhecimento do meu trabalho se baseou
em critérios objetivos, principalmente na pesquisa, e subjetivos, particularmente no ensino e
administração. Na pesquisa, acredito que o sucesso de vários projetos de pesquisa que tive a
oportunidade de ver aprovados, a manutenção de minha bolsa de produtividade em pesquisa e
as publicações refletem positivamente o que tento fazer. Já no ensino e administração, me fio
no reconhecimento de ex-alunos, na procura que tenho para orientação na pós-graduação e no
bom relacionamento que mantive com meus pares após exercer diversos cargos
administrativos na UFG.
Ainda assim, apresento duas ocasiões nos quais percebi, de forma concreta, o
reconhecimento de minha dedicação às atividades docentes na UFG ao longo desses 25 anos.
8.1 - Ordem do Mérito Anhanguera
Em 24 de julho de 2006, tive a honra de ter sido agraciado com a Ordem do
Mérito Anhanguera, no Grau Grande-Oficial. A comenda foi concedida por meio do Decreto
nº 6.512, da mesma data, sancionado pelo Governador de Goiás (Figura 12).

FIGURA 12 - Fotografia do diploma da Ordem do Mérito
Anhanguera, concedido ao autor, no Grau de
Grande Oficial.
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Dispõe o Art.1o do Decreto 2102, de 18/10/1982, que dispõe sobre o regulamento
da Ordem do Mérito Anhanguera:
“Art. 1º - A Ordem do Mérito Anhanguera, criada pelo Decreto nº 479, de 24 de junho de
1975, com a finalidade de agraciar pessoas físicas e corporações militares, nacionais ou
estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes que, por seus relevantes serviços, ações ou
méritos excepcionais, recomendem o reconhecimento do Estado de Goiás.”
Dessa forma, considero a concessão dessa comenda um reconhecimento público
de meu trabalho como professor da Universidade Federal de Goiás.

8.2 – XIII Prêmio UFG de Iniciação Científica - 2015
De acordo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, o Prêmio UFG de Iniciação
Científica, criado pela Universidade Federal de Goiás em 2003, tem como objetivo principal
destacar estudantes participantes do Programa Institucional de Iniciação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico desta Universidade (PIICT-PRPPG/UFG), coordenado pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. O XIII Prêmio UFG de Iniciação Científica consiste na
concessão do certificado de reconhecimento ao estudante e ao orientador pela relevância e
qualidade do trabalho desenvolvido e, ainda, na publicação do trabalho final no livro
“Melhores Trabalhos de Iniciação Científica – 2014/2015”, editado e publicado pelo Centro
Editorial e Gráfico da Universidade Federal de Goiás.”
Tive a felicidade de ter o trabalho de minha orientada de PIBIC Thais Poltronieri
dos Santos/PIBIC (vide 3.2.1.g), ser premiado como um dos dois melhores das áreas de
Agrárias. Esta é a área que tradicionalmente apresenta maior número de trabalhos na
Instituição.
O prêmio foi recebido em uma sessão comemorativa do Conselho Universitário
(CONSUNI), realizada no dia 18/12/2015. Aquele reconhecimento trouxe grande incentivo
para ampliar minha equipe de estudantes de graduação, permitindo ampliar os horizontes dos
estudantes.
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9. Outras Atividades Relevantes na Atuação Profissional do Docente

“Cowards die many times before their deaths. The
valiant never taste of death but once.”
William Shakespeare
Julius Caesar, Act 2, Scene 2
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Desde o meu ingresso na UFG como docente do quadro permanente, o escopo de
minhas atividades se restringiu ao ambiente acadêmico. Colaborei eventualmente, no
exercício de meu cargo, com diferentes Instituições que interagem com a UFG. Posso citar o
exemplo de minha participação no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Goiás, entidade que participei como membro da Comissão de Ensino quando exercia a
Coordenação do Curso de Medicina Veterinária na EV, entre 2002 e 2006. No entanto, foram
colaborações pontuais, não dignas de nota, que fazem parte da obrigação funcional de
qualquer servidor público.
Sinto-me compelido, no entanto, a discorrer brevemente sobre uma atividade que
poucos professores tem a chance de executar ao longo de suas trajetórias universitárias: minha
candidatura a reitor desta Universidade em 2005.
Em 2005, fui procurado por emissários da então Reitora da UFG, Profa. Milca
Severino Pereira, portadores de um convite para uma conversa com a Reitora. Convite aceito,
em nossa conversa recebi a proposta de compor, como candidato à Vice-Reitor, uma chapa às
eleições para a reitoria, que aconteceriam em alguns meses após aquela conversa. Surpreso
com a proposta, consultei alguns colegas e a família e aceitei ser o candidato a Vice.
Minha surpresa se tornou ainda maior quando fui novamente convocado pela
Reitora. Nosso candidato a reitor havia desistido, e eu teria sido “promovido” à cabeça da
chapa. Naquele momento, com 40 anos de idade 13 anos apenas como professor da UFG,
tomei uma decisão corajosa de aceitar.
Enfrentei uma longa campanha, que se iniciou em junho e encerrou-se em 14 de
setembro, data da eleição. Havia mais dois candidatos na disputa, um deles o Prof. Edward
Madureira Brasil, que foi o vencedor do pleito. Percorri a Universidade, apresentando minhas
propostas (Figura 13) em salas de aula, realizei reuniões com docentes e técnicos
administrativos e participei de cinco debates com os demais candidatos (Figura 14).
Ao final do processo, obtive cerca de 30% dos votos e a certeza de ter realizado
uma campanha limpa, propositiva e honrada. Conheci a Universidade, fiz novos amigos e saí
da campanha maior do que entrei. Não cheguei ao ponto de me transformar em um cético,
mas passei a ter uma visão mais realista desta Instituição e de sua comunidade. Amadureci
como docente, mas sobretudo como ser humano.
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FIGURA 13 - Capa do Programa Institucional
proposto pela Chapa Eugênio e
José Wilson para o reitorado
2006-2009. Goiânia, 2005.

FIGURA 14 - Fotografia da posse de debate entre os candidatos ao
reitorado da UFG para o período 2006-2009. Da
esquerda para a direita, estão presentes: Prof. José
Wilson Lima Nerys (candidato a Vice-Reitor); o autor
(candidato a Reitor); Prof. Benedito Ferreira Marques
(candidato a Vice-Reitor, eleito); Prof. Edward
Madureira Brasil (candidato a Reitor, eleito); Prof.
Juarez Ferraz de Maia (moderador do debate) Profa.
Ivone Garcia Barbosa (candidata a Vice-Reitora), e
Prof. Ronaldo Alves Garcia (candidato a Reitor)
Auditório da Biblioteca Central /UFG, Goiânia, 2005·.
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10. Considerações Finais

“The greatest thing in this world is not so much where we
stand as in what direction we are moving.”
Johann Wolfgang von Goethe
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Desde o dia 12 de março de 1992, tenho dedicado boa parte de minha vida a esta
Universidade. Ao encerrar este Memorial, no qual procurei desnudar 25 anos dessa trajetória,
me atingem sentimentos de surpresa, realização, frustração e esperança.
Nem em meus maiores devaneios imaginava chegar a esse ponto em minha
carreira. Quando iniciei, minhas ambições profissionais eram modestas; meu horizonte era a
sala de aula, minha pretensão a de ensinar com qualidade. Em minha timidez crônica, jamais
poderia me imaginar em um debate de campanha para reitor ou apresentando um trabalho em
inglês para uma plateia de especialistas em um congresso nos Estados Unidos ou na Europa.
Não poderia supor que seria contemplado em projetos de pesquisa com equipamentos de
milhares de dólares, verba de consumo, bolsas para exercer o ofício de pesquisador. Com os
olhos daquele jovem professor que iniciou sua carreira há 25 anos, vejo com assombro o que
tive a oportunidade de viver e onde consegui chegar.
Até nos dias difíceis, é possível enxergar a meu redor o que ajudei a realizar ao
longo de minha vida na UFG. Estão aqui o auditório, o laboratório reformado, a rede elétrica
que funciona adequadamente. Passam por mim os alunos do curso de Zootecnia e encontro os
professores que foram contratados a partir das novas vagas. Entro na cantina ampla e
espaçosa e me lembro da indignidade que vivemos por tantos anos. Vejo meus orientados que
chegam e, depois de cumprido seu objetivo, partem deixando sua marca de trabalho e
amizade. Sinto uma Instituição viva, que ajudei a construir, se renovando a cada dia, mesmo
com tantos problemas a serem resolvidos.
Mesmo diante de tudo o que realizei, não deixo de sentir uma dose de frustração.
Poderíamos ter ido muito mais longe, não fosse a pequenez de muitos, que se recusam a
admitir sua incompetência, escondida por uma fachada impenetrável de arrogância.
Poderíamos utilizar melhor os recursos dos impostos da população brasileira se nossos
administradores não priorizassem seus projetos políticos individuais e, para tal, deixassem na
mão de pessoas sem visão acadêmica a capacidade de decidir os rumos da Universidade.
Poderíamos exercer com muito mais eficiência as tarefas de ensino, pesquisa e extensão se
fossem utilizados institucionalmente o mesmo critério que exigimos (ou que deveríamos
exigir) para a aprovação dos alunos: o mérito acadêmico, derivado da competência e do
trabalho.
Como fiz questão de enfatizar no início deste documento, este Memorial não é o
relatório final de minha carreira, mas um momento de reflexão. Ainda que minhas
experiências (ou erros, segundo Oscar Wilde) tenham me transformado em um indivíduo mais
cético, não foram capazes de extinguir a luz que me guiou ao longo de minha carreira. Alguns
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elementos do presente me fazem vislumbrar e planejar um futuro com diversas conquistas, me
fazem continuar a sonhar.
Um desses elementos é, sem dúvida, a chegada dos novos equipamentos de
automação da imunoistoquímica (vide 4.2.1.q). Revisando minha carreira para este memorial,
me recordei que meu primeiro contato com a imunoistoquímica se deu em 1995, ao assistir
uma pelestra proferida em um ENAPAVE realizado em Belo Horizonte pelo Prof. Eduardo
Gimeno, da Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Naquele mesmo ano, visitei por
uma semana um laboratório da Universidade de Saskatoon, no Canadá, onde uma
pesquisadora, Dra. Deborah Haines, já possuía um equipamento de automação da técnica e
realizava em sua rotina a detecção de mais de 40 antígenos! Neste ano, estamos em processo
de aquisição de uma versão moderna daquele equipamento, 22 anos depois de imaginar que
nunca poderíamos adquirir algo semelhante...
Outra fonte de esperança é a aquisição do microscópio confocal, já aprovado (vide
4.2.1.p). Desde a realização dos meus trabalhos da tese (4.1.13, 4.1.14 e 4.1.15), em 1999,
tenho planos de adquirir esse equipamento para a EVZ; apresentei o primeiro projeto em 2004
neste sentido. Agora, com a perspectiva real da aquisição, é como se uma nova etapa de
minha carreira se descortinasse.
Meu maior interesse em pesquisa, devo ressaltar, é dar continuidade à nossa linha
de investigação do potencial terapêutico das plantas do cerrado. Tenho a certeza que só
arranhamos a superfície, precisamos publicar o que já conhecemos e utilizar a expertise que já
adquirimos para aprofundar o conhecimento nessa área. A busca de novas parcerias e fontes
de financiamento, a melhor estruturação do laboratório e o comprometimento de uma equipe
competente e dedicada são os indicadores de que ainda iremos progredir muito.
No campo do ensino, quero me adaptar cada vez mais às novas tecnologias
disponíveis. Quero encontrar nova motivação em cada turma e reduzir a distância desse
pensamento digital, imposta por uma formação analógica. Quero continuar trabalhando para
ser uma fonte não de informações, mas de motivação, experiência e busca de conhecimento
para as novas levas de aprendizes que virão.
Encerro esse Memorial na certeza de que tudo o que fiz só foi possível por meio
do apoio de muitos. Se tive méritos, estes foram principalmente de aproveitar as
oportunidades que tão generosamente se ofereceram. Sou um privilegiado por ter feito o que
gosto ao longo de 25 anos de desafios e realizações, cercado de familiares, amigos, colegas e
alunos. A todos, meu mais sincero obrigado.
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Goiânia, 17 de maio de 2017.

Prof. Eugênio Gonçalves de Araújo

