
Nesta seção, apresentamos o relato de experiência de Bibiana Mozzaquatro Gai sobre um trabalho de iniciação 
científica, vinculado à pesquisa sobre depressão, que vem realizando com estudantes do curso de Química. Bibiana 
tem mestrado e doutorado em Bioquímica Toxicológica, tendo desenvolvido parte do trabalho de doutorado na 
“Università degli Studi di Firenze”, em Florença – Itália. Ingressou na UFMT em 2014, onde iniciou a carreira como 
docente no Departamento de Química do ICET.
A relação ensino e pesquisa na graduação
Com a sociedade da informação, as instituições de ensino superior são desafiadas a repensar a prática pedagógica 

desenvolvida em seus cursos, assentada em metodologias reprodutivistas. Nesse contexto, a iniciação científica 
surge como possibilidade de inovação do processo pedagógico, uma vez que, nessa prática, o aluno aprende a 
produzir conhecimento pela via da pesquisa, desenvolvendo a autonomia, a criticidade e a criatividade. Além disso, 
o pensamento científico desenvolve a lógica, a capacidade de organizar ideias, argumentar e contra-argumentar, 
assim como de fundamentar e elaborar texto próprio, dentre outras habilidades que são importantes mesmo que 
o aluno decida por não continuar nesse meio. 
O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Sendo assim, a competência de criar e produzir novas ideias 

e conhecimentos torna o profissional diferenciado. Por este motivo, advogo a favor da alfabetização científica, de 
modo que essas habilidades sejam despertadas desde as séries iniciais. No entanto, apesar de os discentes in-
gressarem no ensino superior com conceitos incompletos sobre pesquisa científica, felizmente, ao menos no curso 
de Química, o interesse pela participação em projetos de pesquisa é grande. Acredito que os docentes do cur-
so também sejam responsáveis por isso, pois muitos acabam incentivando a iniciação científica já nos primeiros 
semestres.
Contextualizando a prática
Atualmente, leciono Bioquímica para os cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Florestal, que abrange con-

teúdos básicos estudados em aulas teóricas e práticas. Ministro também a disciplina de Bioquímica Aplicada no 
Curso de Bacharelado em Química, cujo conteúdo aborda os principais métodos utilizados na análise de biomolé-
culas, na qual busco apresentar novidades tecnológicas utilizadas com finalidade industrial ou na pesquisa cientí-
fica, áreas que geralmente absorvem os bacharéis em Química. Como a Bioquímica é considerada o “bicho papão” 
de muitos cursos, o desafio é desmistificar esse conceito para despertar o interesse e estimular a aprendizagem. 
Assim, nas aulas, procuro questionar sobre fatos cotidianos, relacionando-os aos conteúdos da ementa, assim 
como discutir artigos científicos de cada área, na tentativa de aproximar o conteúdo à realidade profissional. Como 
o contato com os discentes da Química é maior, eles são maioria entre nossos alunos de iniciação científica. Em 
alguns, consigo ajudar a despertar o interesse pela pesquisa e tenho a possibilidade de rediscutir o conhecimento 
adquirido durante minha pós-graduação. Embora também se encaixem bem no perfil para pesquisa em Bioquímica, 
estudantes de Biologia, Nutrição, Medicina Veterinária e Medicina Humana, por exemplo, não costumam procurar 
o Laboratório de Bioquímica.
Pesquisa sobre depressão: ação pedagógica de alunos e professora
Há várias formas de conceber a relação entre ensino e pesquisa na universidade. Dentre as diversas possibili-

dades, os acadêmicos podem ser orientados a desenvolver projetos individualmente ou em grupo, podendo tam-
bém ser convidados a participar de pesquisas desenvolvidas pelos professores. No trabalho que desenvolvo no 
Departamento de Química, adotei essas duas abordagens na pesquisa que desenvolvemos sobre depressão.
A depressão é uma doença psiquiátrica que acomete cerca de 21% da população mundial e tem como caracte-

rística os sentimentos de tristeza, culpa e desesperança, perda da capacidade de sentir prazer, podendo levar, em 
casos extremos, ao suicídio. Embora as causas ainda não sejam bem compreendidas, as pesquisas sugerem o 
envolvimento de múltiplos fatores, como determinantes genéticos, estresse ambiental, alterações inflamatórias e 
uso de drogas. 
Os trabalhos desenvolvidos durante meu mestrado e doutorado na UFSM focaram na utilização de modelos ani-

mais para mimetizar o comportamento e as alterações neuroquímicas da depressão e na avaliação de uma terapia 
baseada em moléculas sintéticas. Chegando aqui em Mato Grosso, tive contato com os produtos naturais oriundos 
do Pantanal e do Cerrado, que abriram um leque de espécies ainda pouco estudadas e que poderiam ser alvo de 
projetos de pesquisa. 
Assim, o estudo que venho desenvolvendo sobre a Pfaffia glomerata, conhecida como ginseng do pantanal, envol-

ve, atualmente, três alunos de graduação do Curso de Química e foi tema do Trabalho de Conclusão de Curso de 
outra discente. Entendo que a participação do aluno nesse estudo possibilita que ele tenha uma visão expandida 
do processo de pesquisa, uma vez que é inserido em todas as fases do trabalho científico.
Refletindo sobre essa prática educativa
É fundamental construir um ambiente favorável para que o estudante desenvolva uma pesquisa. No entanto, é 

bastante comum que em rotinas de pesquisa os alunos de graduação tornem-se coadjuvantes, realizando apenas 
tarefas automáticas, trabalhos “braçais”, seguindo procedimentos padrões, ou apenas observando alunos de pós-
-graduação, o que torna o trabalho na pesquisa desinteressante. 
Na ação educativa que desenvolvo, considerando que a temática da pesquisa muitas vezes é de difícil compreen-

são quando o aluno possui apenas os conhecimentos básicos em bioquímica, considero importante discutir o em-
basamento teórico, além de estar disponível para sentar na bancada e realizar experimentos lado a lado, ajudar 
na leitura de um artigo em outro idioma, entre outras ações. Essa abordagem aproxima o aluno e o professor 
orientador (que muitas vezes é considerado um ser inatingível), dá segurança no desenvolvimento de tarefas mais 
complexas e prepara o graduando para uma pós-graduação no futuro.
Acredito que a experiência vivenciada juntamente com os alunos na pesquisa que desenvolvemos evidencia a von-

tade e o esforço em buscar e adotar uma proposta teórico-metodológica que ajude o acadêmico a apropriar-se do 
processo de construção do conhecimento, de modo a torná-lo sujeito ativo para a transformação da realidade no 
que diz respeito ao problema da depressão. É uma oportunidade para o acadêmico se expressar com propriedade, 
tomar iniciativa, participar com responsabilidade, tornando-se sujeito do processo. Além desses benefícios, esse 
tipo de atividade possibilita o aumento do desempenho acadêmico do estudante, reverberando na melhora das 
notas do curso de graduação.
No estudo realizado, demonstramos pela primeira vez, que, apesar de ser tradicionalmente utilizada como tônico 

para melhora da memória, a Pfaffia glomerata previne o comportamento depressivo induzido em roedores, pela 
aplicação de estresse crônico e/ou por processos neuroinflamatórios. Paralelo a isso, observamos que o extrato 
reduz comportamentos relacionados à ansiedade, doença que frequentemente está associada aos sintomas de-
pressivos. Interessantemente, os resultados sugerem que esses efeitos não são acompanhados por toxicidade, o 
que é considerado um ponto positivo quanto à segurança do tratamento.
Socialização do conhecimento
Os resultados desse trabalho vêm sendo divulgados pelos graduandos em congressos específicos da área e tam-

bém em encontros de estudantes, como o Encontro Nacional de Estudantes de Química (ENEQui) e o Encontro 
Nacional de Jovens Investigadores (JOIN). O desafio agora consiste em isolar possíveis componentes desse extrato 
que poderiam ser os responsáveis pelo efeito observado e estudar o mecanismo de ação pelo qual tais moléculas 
atuam. Esses estudos, no entanto, exigem técnicas mais avançadas em bioquímica molecular e neuroquímica, de-
mandando maior recurso financeiro.
Palavras finais
Finalmente, não posso deixar de citar a redução do incentivo à pesquisa brasileira como o cerne das dificuldades 

enfrentadas no trabalho que desenvolvemos. O fato de ser uma jovem doutora dificulta ainda mais, pois o nível de 
prioridade para obtenção de recursos é menor, em comparação a pesquisadores mais experientes. Mas, apesar de 
tudo, com o suporte de parceiros e mesmo injetando capital pessoal (o que muitos outros pesquisadores também 
fazem), continuamos produzindo conhecimento. Tenho muito orgulho do que alcançamos até agora, principalmente 
dos meus alunos e do grupo que formamos nos últimos anos. Hoje, somos capazes de realizar diversas análises na 
investigação de novas terapias — principalmente baseadas em produtos naturais oriundos do Cerrado e Pantanal — 
para doenças neuropsiquiátricas como depressão e ansiedade, além do estudo de substâncias capazes de melhorar 
a memória e o aprendizado.
Caso tenha interesse em conversar comigo acerca dessa prática, envie-me mensagem no email: 
bibianagai@yahoo.com.br.

Caro(a) professor(a),

O Boletim das Licenciaturas e Bacharelados encerra o ano de 2018 com mais um 
relato de experiência exitosa, com vistas a contribuir com a formação docente, e 
uma entrevista informativa especial. 

A prática bem-sucedida desta edição, intitulada “A iniciação científica como 
princípio educativo”, é de Bibiana Mozzaquatro Gai, docente do Departamento de 
Química/ICET. A partir do relato de uma experiência de pesquisa sobre depressão, 
que desenvolve com os alunos do curso de Química, Bibiana nos convida a refletir 
sobre a importância da iniciação científica e suas contribuições como espaço de 
formação. Esperamos que a leitura desse relato instigue outros professores a 
contribuírem com o Boletim.

A entrevista especial é da magnifica reitora, Profa. Myrian Serra, que muito 
abrilhanta o nosso Boletim. Em sua fala, a reitora avalia o segundo ano de seu 
mandato, levanta os principais desafios que vem encontrando à frente da reitoria, 
mas não deixa de avaliar diversas ações positivas de sua gestão e perspectivas 
para a Universidade nos próximos anos. “Sinto muito orgulho e satisfação por 
encontrar na UFMT um lugar de formação, desde a graduação até a minha carreira 
docente”, expressa a professora, cuja história profissional está imbricada com a 
história da instituição, que neste ano celebra 48 anos.

Por fim, que 2019 seja para todos nós um ano repleto de sucesso, perseverança 
e iniciativa para criarmos e (re)inventarmos novas formas de ensinar e aprender 
na universidade!

Boa Leitura! 
Um excelente 2019!

A professora Myrian Serra é a atual reitora da 
UFMT. Na Universidade, entre outras funções, assu-
miu duas Pró-reitorias: PROEG e PRAE. Foi coorde-
nadora da Regional Centro-Oeste do Fórum de Pró-
reitores de Graduação das Universidades Brasileiras 
(FORGRAD) e também coordenadora nacional do 
Fórum de Pró-reitores de Assuntos Estudantis – 
FONAPRACE. Com graduação em Nutrição, mestra-
do em Ciência da Nutrição e doutorado em Alimentos 
e Nutrição, Myrian está à frente da reitoria da UFMT 
há dois anos. A entrevista que nos concedeu está 
centrada em questões relacionadas à UFMT, bus-
cando evidenciar como ela percebe, interpreta e re-
flete sobre sua gestão e os desafios que a função 
impõe.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados –  
A senhora fez o curso de Nutrição na UFMT 
no período de 1981 a 1986. Em 1988, ingres-
sou como docente na Faculdade de Nutrição, 
ocupando, desde então, diversos cargos na 
Universidade. Quais mudanças ocorreram na 
instituição da década de 80 para cá?
Myrian Serra – Destaco algumas transformações: 

a primeira delas, da qual faço parte, é a carreira do-
cente. Ingressávamos como professor auxiliar, com 
o título de graduação, e desenvolvíamos o mestra-
do e doutorado, com o afastamento da sede. Na 
década de 80 e 90, tínhamos muitas oficinas de 
apoio pedagógico para a função docente. Hoje, o 
concurso público exige a titulação de doutorado e 
as exceções precisam de autorização de Conselho 
Superior. A CAPES assumiu este papel de formação 
docente na educação superior, via estágio de do-
cência. No entanto, ainda há muitos desafios para a 
formação docente na educação superior.
O segundo aspecto é que a estrutura administrativa 

da UFMT era multidisciplinar, organizada em Centros 
que se estruturavam em áreas: CCBS: Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde, CCA: Centro de 
Ciências Agrárias, CCET: Centro de Ciências Exatas 
e da Terra, e CCS: Centro de Ciências Sociais. Os 
currículos também eram interdisciplinares. Hoje, 
acompanhando as Diretrizes Curriculares que pri-
vilegiam a especialização, a UFMT está organizada 
em Institutos e Faculdades. 
Terceiro, a instituição era menor e, assim, conhe-

cíamos e tínhamos uma vivência mais próxima en-
tre estudantes, técnicos e docentes. A UFMT foi 
vanguarda na oferta de arte e cultura no estado 
de Mato Grosso: teatro universitários, museus, or-
questra sinfônica, coral, escola de artes.
Isso não quer dizer que era melhor, apenas que os 

desafios de cada geração precisam ser enfrentados 
pela gestão de cada época à frente da Universidade.
BLB – Quais são os principais projetos que 

vêm orientando o trabalho do atual reitorado?
Myrian – A Qualidade Acadêmica dos cursos de 

graduação e de pós-graduação é o nosso foco. Para 
isso, a criação do EPP – Escritório de Processos e 
Projetos tem demostrado a nossa decisão acertada 
em definir um espaço que pudesse inserir, na UFMT, 
uma nova cultura organizacional, a partir do plane-
jamento estratégico da gestão.
BLB – Considerando o contingenciamento de 

verbas da União para as universidades e ins-
titutos federais, como tem sido administrar a 
UFMT nesse contexto?
Myrian – Tem sido difícil, mas, ao mesmo tem-

po, temos recebido muito apoio de nossos servido-
res, tanto de áreas administrativas quanto de áreas 
acadêmicas, para a superação das dificuldades. O 
planejamento estratégico da gestão tem auxiliado e 
muito na definição de prioridades e no desenvolvi-
mento de nossas ações.
BLB – Quais outros desafios a senhora vem 

enfrentando como reitora da instituição?
Myrian – A grande e importante renovação de ges-

tores em todos os níveis. Isso nos instiga a cons-
truir um cotidiano com novos atores, às vezes, com 
desconhecimento sobre o funcionamento de uma 
instituição de educação superior, federal e gratuita.
BLB – Considerando os problemas menciona-

dos e outros tantos que deve enfrentar como 
Reitora de uma instituição do porte da UFMT, 
a senhora sente alguma satisfação no exercí-
cio da função? 
Myrian – Sim. Sinto muito orgulho e satisfação por 

encontrar na UFMT um lugar de formação, desde a 
graduação até a minha carreira docente. Chegar à 
reitoria significa, para mim, o reconhecimento da 
comunidade universitária enquanto uma lideran-
ça que tem competência para representar a nossa 
instituição.
BLB – Que perspectivas enxerga para a 

Universidade, no contexto da guinada do ideá-
rio econômico-social?
Myrian – Teremos um momento difícil pela fren-

te. Mudanças no mundo do trabalho, nas relações 
sociais e isso afetará, e muito, as ações que desen-
volvemos hoje. Precisaremos nos adaptar às novas 
formas de produção de conhecimento, de relação 
ensino-aprendizagem e, principalmente, de conhe-
cermos melhor o nosso público-alvo: estudantes 
de graduação e de pós-graduação, para propormos 
ações mais efetivas.
BLB – Qual é o papel social e político da UFMT?
Myrian – A UFMT é uma instituição social que tem 

um papel estratégico na formação de lideranças, de 
profissionais competentes e, principalmente, de ci-
dadãos comprometidos com um mundo mais justo 
e sustentável. É uma instituição fundamental para o 
desenvolvimento social e econômico em nível local, 
regional, nacional e global.
BLB – A senhora defende a gratuidade da uni-

versidade pública?
Myrian – Sim. Universidade pública, gratuita, au-

tônoma, plural, democrática e de qualidade.
BLB – No dia 31 de outubro do corrente ano, 

a senhora tomou posse como presidente do 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 
(GCUB). O que é esse grupo? Qual a sua im-
portância no fomento à internacionalização 
das Instituições de ensino superior? O que 
isso significa para a UFMT?
Myrian – O GCUB é uma rede de universidades 

presentes nos cinco continentes, que tem por ob-
jetivo promover, por meio da internacionalização, 
a cultura de paz entre os povos, através de inter-
câmbios entre as pessoas e os países associados. 
Presidir o GCUB é um reconhecimento de nosso tra-
balho e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de 
projetar a UFMT na internacionalização.
BLB – Como a senhora avalia o segundo ano 

como reitora da UFMT?
Myrian – Avalio como uma gestão positiva que, 

apesar das dificuldades, tem contribuído com a qua-
lidade acadêmica de nossa instituição. Almejamos 
muito mais e lutamos para isso.
BLB – Que mensagem de fim de ano a senho-

ra gostaria de deixar para a comunidade aca-
dêmica da UFMT?
Myrian – Desejo à comunidade acadêmica, ami-

gos e familiares um natal de muita luz e que, em 
2019, tenhamos muita sabedoria em continuar à 
frente de uma instituição tão importante e signifi-
cativa, que é a UFMT.

Entrevista com a 
magnífica reitoraA iniciação científica como princípio educativo
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