
DEPOIMENTOS DE ALUNOS EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PATOLOGIA 

 

 

“Excelente programa pelo qual eu me orgulho muito de ter obtido o título de mestre” 

 

“O curso conseguiu ampliar a visão e o raciocínio sobre temas complexos” 

 

“Foi uma vivência de aquisição de muito conhecimento e crescimento científico” 

 

“Após finalizar a Pós em Patologia fui chamado para ser coordenador de um curso de 

Graduação de Odontologia, passei 03 anos trabalhando lá e posteriormente passei para 

trabalhar no SESC, onde atuo como Cirurgião-Dentista” 

 

“Além do conhecimento adquirido, foi uma excelente forma de conhecer e fazer contato 

com outros profissionais da área” 

 

“Foi muito importante para meu crescimento pessoal e profissional” 

 

“Sem dúvidas, foi fator determinante para eu conseguir a vaga dos empregos que 

conquistei em toda minha carreira” 

 

“O curso de Mestrado, realizado através do PPGPATO, contribuiu muito para a minha 

formação profissional. Sou servidora pública nas esferas federal e estadual, e além de 

desenvolver atividades de bancada, somos desafiados a implantar novas tecnologias no 

serviço. Para tanto, temos que adquirir conhecimento continuamente, e de qualidade, para 

alcançarmos excelência nas atividades de saúde pública. Sem dúvida, por ocasião do 

referido curso, adquiri muitos conhecimentos que até a presente data, me proporcionam 

meios de melhor gerir o meu ofício diário” 

 

“Fui muito feliz em fazer meu mestrado no PPGPATO” 

 

“Programa muito organizado, excelentes professores e disciplinas adequadas. Gostei 

muito” 

 

“Foi fundamental na estruturação de um raciocínio metodológico e formação de uma base 

consistente para a pesquisa” 



“Satisfação pessoal, além de recepção calorosa” 

 

“Foi fundamental para compreender melhor a base fisiopatológica das doenças 

imunológicas e do câncer, as duas áreas em que atuo, me facilitando a entrada no 

Doutorado em Oncologia (AC Camargo Cancer Center) e me promovendo como Docente 

e Palestrante Nacional” 

 

“Tenho muito orgulho de ter feito mestrado no PPGPATO. Um Programa muito organizado, 

com professores e coordenação sempre presentes e disponíveis a ajudar. O Curso de 

Mestrado na Patologia foi uma experiência muito leve na minha vida e graças a essa boa 

experiência, decidi seguir carreira acadêmica com um Curso de Doutorado (em 

andamento). Confesso que aguardei a abertura do Curso de Doutorado na Patologia, seria 

minha primeira opção, não tenho dúvida. Após a conclusão do Mestrado, as oportunidades 

profissionais surgiram naturalmente. Atualmente, sou servidor público da UFC 

(farmacêutico), Docente do Curso de Farmácia da Unifametro e do curso de 

Especialização em Hematologia e Hemoterapia do Instituto Pró Hemoce. No mais, sou 

grato ao Programa e a todos que o fazem com tanto zelo” 

 

“Foi uma experiencia muito válida. Árdua e trabalhosa, é verdade, mas única, e recomendo 

aos colegas de profissão. Os conteúdos ministrados pelos professores e estudados e 

desenvolvidos por nós contribuíram tanto para incremento profissional quando para 

conhecimento de vida. Professores dedicados e excelentes nos incentivando a cada vez 

mais estudar e querer mais conhecimento no assunto. Deixo aqui meus parabéns e 

agradecimento a todos os que fazem ou fizeram, naquela época, a PPGPATO, desde a 

secretária até o (a) professor(a) coordenador(a)” 

 


