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Luiz Mello de Almeida Neto 
É graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia. Atualmente é Professor Associado 4, vincula-
do à Faculdade de Ciências Sociais – FCS/UFG desde 2002. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade 
Complutense de Madrid (2006-2007). Foi coordenador do curso de graduação e chefe do Departamento de 
Ciências Sociais (2008), da antiga Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia (FCHF), Diretor da FCS (2009-
-2013), Pró-Reitor de Graduação da UFG (2014 - abril 2017) e Presidente do Colégio de Pró-Reitores de 
Graduação, da ANDIFES (2016-2017). É um dos membros fundadores do Ser-Tão, Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Gênero e Sexualidade, da FCS, e integrou o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG 
(2002-2014), tendo desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão, em diversos âmbitos de formação 
e atuação.  Suas áreas de interesse principais são Sociologia do Futuro e da Tecnologia e Sociologia das Dife-
renças e Desigualdades Sociais.

José Alexandre Felizola Diniz Filho 
É graduado, mestre e doutor em Ciências Biológicas. Professor Titular do Departamento de Ecologia do 
ICB/UFG desde 1994. Foi coordenador por duas vezes do Mestrado em Biologia do ICB e primeiro chefe do 
Departamento de Ecologia. Foi membro de diversos comitês da CAPES e coordenador-adjunto da área de 
“Ecologia e Meio Ambiente” entre 2007-2009. Foi Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG entre 2014 e 2016, 
tendo sido por dois anos Coordenador da Região Centro-Oeste Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Gra-
duação. Desde 1995 é bolsista de produtividade do CNPq, atualmente nível 1A, e membro da Academia Brasi-
leira de Ciências. Publicou mais de 400 artigos em periódicos nacionais e internacionais e orientou mais de 
100 alunos de iniciação cientifica, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Coordena atualmente o projeto 
INCT em “Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade”. Foi editor de diversos periódicos nacionais 
e internacionais.
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