
Falar da Karin nesse momento significa agradecer o presente que nos foi 
dado de termos podido conviver com ela durante 10 anos.

Karin era gaúcha e faria 50 anos em janeiro próximo. Bióloga, graduada 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1992), Mestre em Geociências 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999) e Doutora em 
Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004), Karin 
veio morar em Belo Horizonte em 2006 para assumir a cadeira de 
paleontologia no Instituto de Geociências - IGC da UFMG. Alegre e 
comunicativa, Karin se mostrou, desde o início, à vontade no novo 
ambiente e, rapidamente, criou laços de amizade que, com o tempo, só se 
estreitaram.

Em termos acadêmicos não foi diferente. Sem demora outras qualidades, 
além daquelas de ser grande pesquisadora e professora que lhe deram o 
primeiro lugar no concurso que fez para entrar na UFMG, foram 
percebidas. Karin logo demonstrou capacidade, responsabilidade e 
sensibilidade de gestora. Em dois anos, numa ascensão vertiginosa, Karin 
se tornou diretora do Centro de Pesquisa Professor Manuel Teixeira da 
Costa – CPMTC, Órgão Complementar do nosso Instituto.

A eficiência demonstrada nos dois anos do primeiro mandato e sua 
dedicação ao Centro de Pesquisa, fizeram com que Karin fosse reeleita por 
mais 3 mandatos consecutivos. Quando se afastou para tratamento de 
saúde, no final de 2015, Karin ainda era diretora do CPMTC.

Foram inúmeros os momentos maravilhosos que a presença da Karin na 
UFMG nos proporcionou, seja por seu brilhantismo dando aula e 
pesquisando, seja na orientação de alunos, ou por suas ponderações em 
nossas reuniões ou ainda na condução eficiente do nosso Centro de 
Pesquisa. Mas, sobretudo, jamais esqueceremos o convívio com a amiga 
Karin. Karin era uma amiga leal, disponível e generosa.

Ainda ontem, sua irmã Gisela me pedia que agradecesse a todos em Belo 
Horizonte pela forma carinhosa com que recebemos Karin, fazendo com 
que ela se sentisse em casa e em família. Respondemos a única coisa 
possível, os agradecimentos são nossos. Agradecemos a oportunidade de 
tê-la conhecido, de ter desfrutado de sua companhia e por sua contribuição 
ao ensino, pesquisa e extensão como docente da UFMG. 

Karin será sempre lembrada com alegria e gratidão pela grande pessoa 
que foi: amiga dedicada e profissional ética e competente. Com certeza fica 
a saudade.  Karin estará sempre em nossos corações.
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Palavras proferidas pela Profa. Maria Márcia Magela Machado, diretora 
do IGC-UFMG, durante o Culto Luterano que homenageou a Profa. 
Karin Elise Bohns Meyer, realizado em Belo Horizonte, no dia 
20/11/2016.


