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Resumo: O Mudabio é um projeto que, em sua essência, busca investigar, refletir e debater o ensino superior no 

Brasil e no mundo com o objetivo de propor ações inovadoras, principalmente no que se refere à estrutura 

curricular e à gestão das instituições de ensino. Apesar de ter um horizonte utópico de transformação da 

educação superior no Brasil, atualmente o Mudabio é um projeto que conta apenas com alunos de graduação em 

Biologia e trabalha com a comunidade do Instituto de Biociências (IB) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

 Debater e criar definições para o que é o projeto e quais são seus objetivos atuais é uma prática reflexiva 

constantemente instigada dentro do grupo, importante para reforçar as motivações de cada participante e manter 

a coesão e o foco da equipe. Definições como “Um instrumento, uma ferramenta de organização coletiva com o 

propósito de debater e enriquecer o currículo” ou “Uma experiência de trabalho coletivo em autogestão com o 

objetivo de promover ações e conversas de maneira crítica e politizada, construindo melhorias para a 

comunidade acadêmica e uma intensa formação pessoal dos participantes” são frutos do trabalho reflexivo do 

grupo e resumem de maneira objetiva o foco de suas ações. 

 A metodologia de organização do projeto consiste na realização de reuniões semanais do grupo de 

trabalho (GT) e 2 reuniões semestrais com toda a comunidade acadêmica para apresentar os resultados obtidos, 

além da criação de calendários de planejamento anuais. O GT é composto por estudantes de diversos semestres 

do curso e está sempre aberto para receber novos integrantes; as decisões são tomadas de maneira horizontal, de 

acordo com os métodos do processo de consenso¹. O Mudabio se articula com o Diretório Acadêmico do IB 

(DAIB) e com a Comissão de Graduação do IB (COMGRAD-Bio) através de encontros presenciais, além da 

comunicação virtual com grande parte dos estudantes de Biologia - UFRGS. Desse modo cria-se um espaço de 

organização estudantil focado na modificação do currículo de Ciências Biológicas – UFRGS, mas que vai muito 

além: promove o espírito de união e cooperação entre alunos, professores e funcionários, busca fortalecer a 

comunicação entre estudantes, entre professores, e aproxima ambos para que se estabeleça um diálogo cada vez 

melhor e mais produtivo. Busca diagnosticar e sistematizar as demandas dos estudantes em relação ao ensino 

para que o Biólogo formado na UFRGS tenha uma formação crítica, com um conhecimento e uma visão de 

mundo amplos, condizentes com a interdependência de questões biológicas, ambientais, políticas, históricas, 

econômicas, sociais, entre outras, pautada em princípios éticos e questionadores.  

 Desde a criação do Mudabio, em junho de 2013, até o fim do primeiro semestre de 2014, o Mudabio 

passou por grandes tranformações. De uma equipe de 3 alunos bolsistas do PET-Biologia o projeto passou a ser 

de  todos estudantes, contando com a participação de muitos integrantes, com presença de pelo menos 10 pessoas 

em cada reunião. Muitas foram as metas planejadas e realizadas (leituras de textos, estudos de documentos, 

estudo de currículos de outras Universidades e posterior construção de uma tabela comparativa, reuniões com a 

COMGRADBio, visitas à outros cursos e investigação da estrutura curricular dos mesmos, inúmeras reuniões 

estudantis para instigar o debate sobre o curso de Biologia, campanha para debater a importância da 

representação discente, definição dos representantes discentes, campanha para o preenchimento da avaliação 

online de disciplinas no portal da UFRGS, construção e distribuição de um questionário para levantamento de 

dados e posicionamentos dos graduandos em relação ao currículo atual de Ciências Biológicas da UFRGS...). O 

projeto está ganhando força e já prevê muito trabalho pela frente. Dentre as atividades que constam no 

planejamento estão a análise do questionário, a criação de novos questionários, a realização de um roteiro de 

entrevistas com alunos e professores, e a realização de um produto audiovisual da experiência. O Mudabio tem 

como objetivo final a criação de um relatório final com a síntese de toda a investigação e levantamento de dados 

que vem sendo feitos. Para que a experiência vivida com esse projeto seja refletida da maneira mais intensa, e 

para que os aprendizados sejam exprimidos da maneira mais clara possível, utilizaremos as ferramentas do 

processo de sistematização de experiências²  
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