A época da implantação - início da década de 90
Coordenador: Vangil Pinto Silva (1993-1996)
Vinte anos depois de criada a UFMT foram dados os primeiros passos para a criação
dos cursos de mestrado e doutorado no Instituto de Biociências. Um dos
idealizadores do movimento e talvez aquele que tenha mais se dedicado à causa no
momento incial, de convencimento institucional, foi o Prof. Vangil Pinto Silva. Ele,
que também foi o primeiro coordenador do Programa (por dois mandatos - 1993 a
1996), infelizmente não está mais entre nós1. Mas é possível recuperar os fatos da
época pela análise de documentos e pelos relatos de quem viveu, com ele, o dia a
dia da construção da proposta.
Ao reavivar a memória para relatar fatos daquele tempo em que tudo era novo, a
Profa. Carolina Joana da Silva Nogueira reforça o fato de que havia um número
extremamente reduzido de doutores na UFMT, mesmo 20 anos depois dela ser
criada. Os doutores que eram contratados ou os mestres que voltavam titulados
sentiam-se deslocados, porque sabiam da necessidade de desenvolver projetos de
pesquisa mas encontravam um ambiente que não privilegiava a produção científica.
Para ela, este foi o maior estímulo para a iniciativa de nucleação de pesquisadores.
Nesta época o Instituto de Biociências era dirigido pelo Prof. Germano Guarim Neto
e posteriormente pelo Prof. Francisco de Arruda Machado, e com o estímulo de
ambos o Núcleo de Pós-Graduação em Biologia se consolidou. O que parece hoje um
registro apenas burocrático, na verdade se revestiu na época de muita importância:
a institucionalização deste Núcleo permitiu que projetos de pesquisa, nele abrigados,
recebessem reconhecimento institucional, possibilitando acesso a bolsas e outros
recursos. Além disto, o Núcleo foi a base de cursos de Especialização como o de
Biologia do Cerrado e de Biologia de Ambientes Inundáveis, oferecidos consecutivas
vezes antes da construção da proposta do PPG. Assim, enquanto diversos
professores saíam para se titular e voltavam com os títulos, os doutores iam se
fortalecendo na sede e iam lentamente mudando a realidade local. Esta era a
estratégia para consolidar, aos poucos, um ambiente de pesquisa e de formação de
pessoal pós-graduado. Curiosamente, também em 1993 o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) estava sendo implantado na UFMT.
O próximo passo seria então, o mestrado. Neste ambiente desafiador, cheio de
ideias diferentes e por muitas vezes em disputa, as primeiras linhas começam a ser
traçadas. Muitas dúvidas, muitas apostas. As decisões que foram sendo tomadas no
dia a dia de uma lenta construção, levaram à proposta final aprovada em 1993. Uma
cópia apagada de um jornal local traz a seguinte manchete na sessão de Meio
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O Prof. Vangil faleceu no Pantanal, trabalhando, em março de 2009.

Ambiente do dia 30 de setembro de 1993: "Começa hoje na Universidade Federal o
mestrado em Ecologia".
Os estudantes matriculados foram recebidos com o Workshop "Hidrovia e
Biodiversidade", que reuniu especialistas locais, nacionais e internacionais, além de
representações de organizações não governamentais, abordando não só os aspectos
científicos, mas também os impactos sociais e a importância da participação popular
na proteção da biodiversidade.
Ainda muito distante de seu enxuto e consistente formato atua, na época eram 44
professores credenciados, mas somente 28 eram doutores e apenas 05 eram do
quadro efetivo do Instituto de Biociências. Havia um longo e difícil caminho a ser
percorrido, mas devemos muito aos professores fundadores do programa. Com sua
visão de futuro, plantaram as primeiras sementes para os 25 anos que hoje
comemoramos.
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