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Ofício nº 440/2010 - GR/UFES
                                                Vitória, 01 de julho de 2010.

À:
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Comissão de Avaliação de Propostas de Cursos Novos

     Assunto: 	Comprometimento Institucional da UFES:
      APCN - Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Prezados(as) Senhores(as),

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) tem como missão Gerar avanços científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo e socializando conhecimento para formar cidadãos com capacidade de implementar soluções que
promovam o desenvolvimento humano sustentável (Planejamento Estratégico da UFES, 2005-2010, Resolução do Conselho Universitário da UFES
No. 26/2005).

Ao longo dos seus 54 anos de história, a UFES constituiu-se na principal instituição de ensino do Espírito Santo. É uma das mais sólidas instituições
públicas do Estado, responsável por exercer um papel fundamental no seu desenvolvimento. Para prosseguir exercendo o seu papel e ampliar sua
contribuição ao desenvolvimento do Estado, de longa data, a UFES definiu como uma de suas prioridades institucionais fundamentais, fortalecer e
ampliar os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Correntemente, a UFES possui 12 cursos de doutorado e 39 de mestrado (37 Acadêmicos e 2 Profissionais). Neste contexto, a criação do Curso de
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos se reveste de grande importância institucional, pois representará um importante passo na direção
do cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos pela UFES no seu Planejamento.

Deste modo, destacamos e enfatizamos o efetivo comprometimento institucional com a implantação e o êxito do Curso de Mestrado em Ciência e
Tecnologia de Alimentos do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFES, localizado no sul do Espírito Santo (Campus de Alegre).

Convém observar que além das fontes usuais (MEC), temos captado recursos de outras fontes para melhorar a infra-estrutura em termos de capital
e custeio. Assim, a UFES em convênios com a Petrobras, Prefeitura de Vitória, FINEP, FAPES, MCT, CNPq e outras instituições tem tido muitos
avanços. Os Centros de Ensino têm melhorado a infra-estrutura física em termos de pesquisa e pós-graduação, além de termos crescido
substancialmente nos programas de bolsas de monitoria, iniciação científica, mestrado e doutorado.

Outro fato que destacamos é que temos priorizado projetos FINEP CT-INFRA ligados às demandas dos Programas de Pós-Graduação. Para se ter
uma visão desta diretriz, apresentamos em anexo o resumo que encaminhamos recentemente à FINEP, onde estão descritos os projetos já
contemplados em anos anteriores. Para esse ano e nos anos seguintes, a nossa estratégia é priorizar os Programas/Centros/Laboratórios/ ainda não
contemplados para que paulatinamente, e cada vez mais, melhoremos os programas de pós-graduação e a infra-estrutura de pesquisa da UFES.
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