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NOTA DE REPÚDIO
Em 22 julho de 2022, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS comunicou
a descontinuidade de 12 dos 26 Programas de Pós-Graduação (PPG), dentre eles o PPG
em Biologia, área de concentração Diversidade e Manejo de Vida Silvestre (PPG Biologia)
(https://www.unisinos.br/noticias/posicionamento-unisinos/). Assim como diversas outras
instituições preocupadas com a pesquisa científica no país, a Sociedade Brasileira de
Ictiologia vem a público repudiar a extinção do PPG Biologia da UNISINOS.
Foram mais de quatro décadas de forte atuação na área das Ciências da Vida para que a
UNISINOS, em 2000, implantasse o PPG Biologia, primeiramente em nível de Mestrado e,
em 2006, em nível de Doutorado. O Programa consolidou-se pela formação de
pesquisadores de excelência que tem efetuado juntamente com seus orientadores
contribuições expressivas para o aumento do conhecimento sobre a diversidade e estado de
conservação de espécies e ecossistemas, na popularização da ciência e na aproximação da
sociedade com seu maior patrimônio, que são os recursos naturais.
O trabalho incansável e exemplar dos docentes altamente capacitados do programa, que
possui conceito CAPES 5, foi o principal responsável pela formação de mais de 300
pesquisadores nesses 22 anos de existência. Soma-se à atuação destes colegas o apoio
entusiástico de dezenas de colaboradores e de estudantes em diferentes níveis de formação,
que optaram pela UNISINOS para concretizar suas aspirações de carreira.
A extinção do Programa de PPG Biologia deixa a marca da perplexidade, uma
vez que se soma aos duros golpes recentes do governo federal às instituições que
sustentam a ciência no Brasil.
Ao extinguir o PPG Biologia sem apresentar de forma clara e transparente as razões e
critérios utilizados, a Reitoria da UNISINOS sinaliza uma infeliz falta de compromisso
com aqueles que a escolheram como instituição para sua formação e carreira e para com a
sociedade, a beneficiária das mudanças que o conhecimento é capaz de propiciar. É triste e
desolador constatar que mesmo as claras manifestações vindas da sociedade e instituições
científicas tenham sido incapazes de despertar na Reitoria da UNISINOS, pelo menos por
enquanto, qualquer sinalização para reavaliar sua decisão.
Entendemos que a descontinuidade do PPG Biologia aniquila os sonhos de uma
geração pulsante de futuros pesquisadores e de docentes que em décadas de atuação
promoveram avanços relevantes em pesquisa, conservação e popularização da ciência.
Assim, nos solidarizamos com os colegas profissionais e estudantes da UNISINOS que viram
na descontinuidade do PPG Biologia seus projetos de vida e carreira desaparecem diante de
seus olhos. Perdem os discentes, os docentes, a sociedade, os peixes e a natureza.
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