
O PPG em Entomologia Agrícola mudou de nome, agora somos
Programa de Pós-graduação em Entomologia

Por que mudamos de nome?

O PPG em Entomologia Agrícola (PPGEA) iniciou suas atividades em 2004 após o desmembramento do PPG
em Fitossanidade da UFRPE. Ao longo dos primeiros 10 anos de funcionamento, as pesquisas realizadas no
PPGEA focaram em duas principais linhas de pesquisa: Biologia e Ecologia de Insetos e Ácaros e Manejo
Integrado de Pragas. A partir de novos credenciamentos ocorridos em 2014, o PPGEA passou a ter uma
terceira linha de pesquisa: Taxonomia e Sistemática de Insetos e Ácaros. Desde então, a mudança de nome
do programa permeava as reuniões do PPGEA. Tal mudança deixaria o programa com uma abordagem
mais multidisciplinar, além de beneficiar os egressos que poderiam atuar não somente na área agrícola como
nas demais áreas da Entomologia. Em 2018 e 2019, com as novas contratações e, consequentemente, a
implementação de novas linhas de investigação, percebemos que o nome ‘Entomologia Agrícola’ já
não representava parte das pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente. Atualmente, o programa possui
um corpo docente mais diversificado, os quais desenvolvem pesquisas com temas básicos
(Ecologia, Comportamento, Biologia, Sistemática e Evolução) e aplicados (MIP, Resistência, Biologia
Molecular) com insetos e ácaros. Além disto, pensando na formação dos discentes, uma titulação mais
ampla possibilita uma melhor inserção no mercado de trabalho. Sendo assim, após uma reunião com todo o
corpo docente, ficou decidido que “PPG em Entomologia” (PPGE) é uma denominação mais coerente para
o nosso programa e que reflete melhor as nossas linhas e projetos de pesquisa atuais.

Quais as consequências imediatas para o Programa?

O Programa permanece o mesmo. O PPGE continuará na mesma área de avaliação (Ciências Agrárias I),
com as mesmas linhas de pesquisas e com o mesmo corpo docente, representado por 14 docentes.

E o futuro do Programa?

Esperamos continuar crescendo e atraindo novos talentos para
a Entomologia, propiciando uma formação mais ampla ao egresso,
o que irá possibilitar uma melhor inserção no mercado. Além disso, iremos ampliar as pesquisas para
as áreas mais básicas da Entomologia, que não seriam adequadas na antiga denominação.
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