
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Missão/Visão 

O Grupo de Estudos em 

Genética e Melhoramento 

(GenMelhor) foi criado em outubro 

de 2005 por estudantes e 

professores do programa de Pós-

Graduação em Genética e 

Melhoramento da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). 

O GenMelhor é composto por 

estudantes de mestrado e doutorado 

matriculados no PPGGM da UFV 

Quem somos 

 

Título 3 – Aqui provavelmente vai ser o título sobre a parceria 

"Os membros do GenMelhor 

se dedicaram a organizar um 

ambiente fértil para 

intercâmbio científico entre 

pesquisadores e pós-

graduandos de diferentes 

universidades. Pude debater 

os resultados da minha 

pesquisa com profissionais de 

alto nível, de diferentes 

formações acadêmicas e 

linhas de trabalho. Ademais, 

as palestras me ajudaram a 

visualizar novas perspectivas 

de pesquisa e consolidação de 

parcerias. São raros os 

eventos capazes de conciliar 

bom conteúdo teórico, 

ambiente amigável para 

debate construtivo e uma 

ótima recepção. Eventos 

como o SIGM são de grande 

importância para a formação 

de melhoristas com visão 

holística, interdisciplinar e 

aberta para novas parcerias." 

Germano Martins F. Costa Neto – 

Mestrando em Genética e 

Melhoramento na Universidade 

Federal de Goiânia (UFG). 

 

Edifício Arthur 

Bernardes – UFV 

Viçosa - MG 

Página 1 1º Semestre de 2017 - Edição 1 – Viçosa, MG 

os quais exercem suas respectivas 

funções nas coordenações: geral 

(Coordenador e Vice-Coordenador), 

financeira, científica, de eventos, de 

divulgação e de relações humanas. 

Além disto, o GenMelhor conta com 

o apoio de professores e estudantes 

do PPGGM entre outros programas 

de pós-graduação. A atual gestão 

conta com 11 membros que 

compõem o grupo. 

O grupo tem por objetivo 

promover a troca de conhecimentos 

nas áreas de genética e 

melhoramento através da promoção 

de eventos de caráter científico, 

social e cultural. O intercâmbio de 

informações e a socialização são 

incentivados entre os estudantes de 

graduação e pós-graduação da UFV   

e de outras instituições nacionais e 

internacionais. 

A multidisciplinaridade da 

genética e do melhoramento se reflete 

dentro das coordenações do 

GenMelhor, compostas por 

integrantes trabalhando em diferentes 

áreas do conhecimento do PPGGM, 

os quais estão sempre buscando pela  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão 2016 do GenMelhor e Dr. Tabare Abadie (Pioneer) no VII SIGM. 

Parceria 

 

Legenda descrevendo imagem ou 

elemento gráfico. 

O Simpósio Internacional de Genética e Melhoramento (SIGM) é, 

sem dúvidas, o evento promovido pelo GenMelhor com maior destaque. 

Caminhando para a sua oitava edição em 2017, o evento contará com a 

participação de centenas de estudantes de graduação e pós-graduação, 

apresentação de trabalhos e participação de palestrantes nacionais e 

internacionais que são referência em seus campos de atuação. Além 

destes fatores e da abordagem de temas atuais, o SIGM destaca-se com 

a consolidação de parcerias com instituições públicas e privadas. 

Tendo em vista a importância de investimentos do setor privado em 

eventos acadêmicos, a Pioneer Brasil, uma das principais empresas de 

produção de sementes, tem sido o principal patrocinador do SIMG 

desde 2013. 

Desde o início da parceria com a Pioneer, o sucesso e a qualidade 

dos SIGM’s foram crescentes, possibilitando a realização de eventos de 

maior duração, palestras de diferenças áreas e participação de 

pesquisadores de universidades tradicionais de dentro e fora do país. 

Estes fatores têm propiciado um ambiente ideal para discussões 

juntamente com apresentação de trabalhos científicos. 

Além disso, o SIGM é realizado na Universidade Federal de 

Viçosa, uma das principais instituições formadoras de recursos 

humanos na área de ciências agrárias. Ao investir em um evento deste 

porte, a Pioneer permite a aproximação e familiarização de sua marca a 

muitos estudantes de graduação e pós-graduação, além de 

pesquisadores e demais profissionais renomados nacional e 

internacionalmente. 

excelência das atividades 

promovidas e pela satisfação de um 

público eclético, reflexo da 

complexidade da área de estudo que 

é o foco do grupo. 

Desde a sua fundação, o 

GenMelhor tem organizado 

inúmeros eventos de sucesso, bem 

como tem oferecido cursos 

diversificados que atendam a 

demanda da comunidade científica 

dentro das áreas nas quais se propõe. 

Anualmente, são organizados 

diferentes cursos, sempre com temas 

diversos e dois eventos principais: o 

Workshop de Genética e 

Melhoramento e o Simpósio 

Internacional de Genética e 

Melhoramento. 

1º Semestre de 2017 - Edição 1 – Viçosa, MG 

 

Página 2 

No VII SIGM, Dr. Tabaré Abadie 

ministrou a palestra: Colaboração Pioneer 

/ Instituições de Ensino e Pesquisa. 
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Endereço: Departamento de Fitotecnia - Av. P.H. Rolfs, s/n. Universidade Federal de Viçosa,  

  Viçosa-MG 

Telefone: +55 31 3899-2209 

E-mail: genmelhor@genmelhor.com.br 

Site: www.genmelhor.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gestão Atual: 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos 2017 

 

 Churrasco de Integração 

PPGGM. Bar e Petiscaria 

Bellavi, 18 de março. 

 

 Curso de bioinformática 

com o Dr. Tiago Antônio 

de Oliveira Mendes (UFV) 

nos dias 28 e 29 de abril.  

 

 IV Workshop de Genética e 

Melhoramento nos dias 17 

e 18 de maio.  (Mais 

informações em breve no 

nosso site) 

 

 Curso de análise de dados 

moleculares com a Dra. 

Eveline Teixeira Caixeta 

(EMBRAPA/UFV) 

 

 VII SIGM – Simpósio em 

Genética e Melhoramento 

(Mais informações em 

breve no nosso site) 
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Pós-graduação em 

Genética e 

Melhoramento UFV 
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Murilo Viotto Del Conte 

Coordenação Geral 

vdcmurilo@gmail.com 

Melhoramento Vegetal - Soja 

Vitor Batista Pinto 

Vice-Coordenação Geral 

vitorbts@yahoo.com.br 

Biologia Molecular - Milho 

Bruno de Almeida Soares 

Divulgação 

brunosoaresagro@gmail.com 

Melhoramento Vegetal - Soja 

Thais Cristina Silva 

Financeiro 

thais_cristina88@yahoo.com.br 

Melhoramento Vegetal - Macaúba 

Willian Hytalo Ludke 

Divulgação 

willianludke@gmail.com 

Melhoramento Vegetal - Soja 

Dênia Pires de Almeida 

Financeiro 

denia_pires@gmail.com 

Biologia Molecular - Café 

Isabella Cristina Cavallin 

Eventos 

isa_cavallin@gmail.com 

Melhoramento Vegetal - Soja 

Júlia Rosa Moreira 

Eventos 

juliarosa_93@hotmail.com 

Biologia Molecular - Café 

Ramon Gonçalves de Paula 

Científico 

ramondepaula22@gmail.com 

Melhoramento Vegetal - Soja 

Thaís Carolina da Silva Dal’Sasso 

Científico 

thaisdalsasso@gmail.com 

Genética de Microrganismos 

Leonardo Volpato 

Relações Humanas 

leo.agroufv@gmail.com 

Melhoramento Vegetal - Soja 


