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I –  A Palavra do Presidente 
Dando continuidade e construindo novos tempos para a Sociedade Brasileira de Recursos 

Genéticos! 

 

 

Alexandre Floriani Ramos - Presidente da SBRG 

 

Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa 

Maria (2000), especialização em Produção Animal (2002) pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado em Medicina 

Veterinária (2004) e doutorado em Ciência Animal pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (2006). Atualmente é pesquisador da Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia onde é curador do Banco Brasileiro 

de Germoplasma Animal. Tem experiência na área de Medicina 

Veterinária, com ênfase em Biotecnologia da Reprodução voltada a 

Conservação de Recursos Genéticos Animais, atuando principalmente 

nos seguintes temas: conservação de recursos genéticos, caracterização 

produtiva e reprodutiva de raças localmente adaptadas, transferência de 

embriões, dinâmica folicular e congelamento de sêmen. 

 

 É com enorme satisfação que completo meu primeiro ano à frente da Presidência da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos e sem dúvida posso afirmar que foi um ano muito produtivo. Isso se deve principalmente ao compromisso assumido por toda diretoria, afinal administrar uma sociedade científica é sempre um grande desafio. Das atividades realizadas ao longo desse ano destaco a realização do III Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste ocorrido de 08 a 11 de outubro na cidade de Aracaju, organizado pela Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste, e que mais uma vez contou com total apoio da SBRG para sua execução, tornando o evento um grande sucesso.  Os anais do Simpósio foram publicados aqui na revista RG News em uma edição especial. Aqui abro um parenteses para ressaltar outra conquista desse ano relacionada a RG News, depois de uma série de ajustes em nosso site, necessários para nos adequar as exigências do Centro Brasileiro do ISSN (CBISSN), conseguimos obter o registro do ISSN de nossa revista eletrônica. Participamos também de eventos e reuniões realizadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, da qual a SBRG faz parte, onde debatemos junto aos gestores públicos sobre o cenário de dificuldades que a ciência brasileira vem enfrentando. Além disso, não poderia deixar de citar os preparativos para a realização do V Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos que estão a todo vapor! Ao longo desse ano, juntamente com a comissão responsável pela realização dessa quinta edição do CBRG, presidida pela Dra. Ana Cecília Ribeiro de Castro, uma série de encontros foram realizados seja para definir questões da logística do evento, assim como para captar recursos junto a possíveis patrocinadores e apoiadores. 
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O V CBRG acontecerá de 06 a 09 de novemvro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE e traz como tema: “Valor, inovação e uso: o futuro dos recursos genéticos”.  Temos certeza que o V CBRG será mais um grande evento e para nós membros da SBRG será ainda mais especial, pois iremos comemorar 10 anos de nossa sociedade, por isso reserve a data em sua agenda, por que você não pode deixar de participar! Em nome de toda a diretoria queremos agradecer a todos que ajudaram e participaram deste crescimento. Aproveitamos também para chamar todos a participarem ainda mais, com suas opiniões, sugestões e críticas. As Sociedades são formadas por seus sócios e, para representá-los bem, precisamos conhecê-los, sendo assim, não deixem de entrar em contato conosco!         


