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 Patrícia nos deixou muito cedo, linda, suave, 
generosa, cheia de entusiasmo e planos. Seu interesse 
pelas plantas começou durante a Graduação, na 
Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, onde 
cursou de 1990 a 1994. No Mestrado em Anatomia, 
realizado entre 1995 a 1997, na Universidade de 
São Paulo, estudou plantas da família Bromeliaceae, 
enquanto que no Doutorado, realizado de 1997 a 
2003, também na Universidade de São Paulo, mudou 
de grupo e passou a estudar anatomia de Pteridófitas, 
sua grande paixão, sempre com o mesmo entusiasmo 
e competência, conforme afirmam sua orientadora e 
seus colegas da mesma e de outras sub-áreas.
 Trabalhou de 2004 a 2006 no Núcleo de Anatomia 
do Instituto de Botânica, São Paulo, SP, Brasil, 
onde deixou amigos e muitas saudades. No período, 
continuou seus estudos com as Bromélias e Pteridófitas, 
trabalhando em parceria com pesquisadores de outros 
Núcleos de Pesquisa da Instituição.

 Buscando novos desafios - queria muito dar 
aula - mudou-se para Diamantina-MG para trabalhar 
na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri, onde ficou de 2006 a 2010 atuando como 
docente em áreas da Botânica. Recentemente, 
ingressou na Universidade Federal de Goiás, Campus 
Catalão, porém nos deixou logo após iniciar suas 
atividades como docente dessa Instituição.
 Patrícia, essa mineira de Tupaciguara, apaixonada 
pela Anatomia Vegetal, pelas Pteridófitas e pela 
família, deixou três lindos filhos – Laura, João e Lucas 
– e muitas saudades em todos aqueles que tiveram a 
oportunidade e o privilégio de conhecê-la como amiga, 
professora e pesquisadora.
 Ela fará muita falta, não apenas aos seus entes 
queridos, como sua mãe com quem tem laços eternos, 
mas também a todos que conviveram com ela, pessoal 
e profissionalmente.
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