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Conselho
Universitário da
Unicamp (Consu)

homologou no último dia 3,
em reunião extraordinária,
os nomes do coordenador
geral da Universidade,
professor Fernando

Ferreira Costa,
e da equipe de
pró-reitores
indicada pelo
reitor José
Tadeu Jorge.
Todos foram
empossados

durante a sessão.
O médico Paulo Eduardo

Moreira Rodrigues da Silva
continua na Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Universitário. Os quatro
outros pró-reitores são os
seguintes: Graduação:
Edgar Salvadori de Decca,
historiador, professor
titular do Instituto de
Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH); Pós-
Graduação: Teresa Dib
Zambon Atvars, professora
titular do Instituto de
Química; Extensão e
Assuntos Comunitários:
Mohamed Ezz El Din
Mostafa Habib, professor
titular do Instituto de
Biologia, cuja direção vinha
ocupando; Pesquisa:
Daniel Pereira, professor
titular do Instituto de Física
Gleb Wataghin, de que
também era diretor.

Além do coordenador
geral e dos pró-reitores,
Tadeu Jorge informou que a
Chefia de Gabinete da
Reitoria ficará a cargo do
professor José Ranali, que
vinha exercendo a
coordenação da Diretoria
Geral de Recursos
Humanos (DGRH). Outras
funções ligadas ao
Gabinete da Reitoria
também tiveram seus
responsáveis definidos (as
funções vinculadas às pró-
reitorias serão definidas em
breve). O professor
Eduardo Guimarães, que
vinha dirigindo a
Coordenadoria de Centros
e Núcleos Interdisciplinares
de Pesquisa (Cocen), passa
a atuar como assessor
especial do Gabinete. O
reitor confirmou nas
funções que já vinham
exercendo Antônio Félix
Duarte (Aeplan), Eustáquio
Gomes (Assessor de
comunicação), Clayton
Levy (Assessoria de
Imprensa), Luís Cortez
(Coordenadoria de
Relações Institucionais e
Internacionais), Paulo
Franchetti (Editora),
Roberto de Alencar Lotufo
(Agência de Inovação),
Vanda Maria C. S. V. Alonso
de Sousa (Escritório de São
Paulo), Maria Christina
Seabra Dutra (Comissão
Processante Permanente),
Adriana Eugênia Alvim
Barreiro (Ouvidoria),
Octacílio Machado Ribeiro
(Procuradoria Geral) e
Patrícia Maria Morato Lopes
Romano (Secretaria Geral).

Conselho Universitário homologou, no último dia 3, nomes indicados pelo reitor José Tadeu Jorge

Vice-reitor e pró-reitores
são empossados no Consu

José Ranali
ocupará
Chefia de
de Gabinete

Saiba quem são os indicados

!Fernando Ferreira Costa,
coordenador geral da Universidade

Fernando Ferreira Costa, 54 anos, foi pró-rei-
tor de Pesquisa da Unicamp. Graduou-se pela
Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão
Preto (1974), onde, após fazer residência mé-
dica, mestrado (1979) e doutorado (1981), a-
tuou como docente de 1985 a 1989. Entre 1987
e 1989 cumpriu estágio de pós-doutorado na
Yale School of Medicine, Yale University, EUA.
Em 1990 ingressou na Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp (FCM), no Departamento
de Clínica Médica, onde em 1996 foi aprova-
do em concurso público como professor titu-
lar em Hematologia e Hemoterapia. Foi dire-
tor da FCM no período 1994-1998. Tem cerca
de 200 trabalhos publicados em periódicos de
circulação internacional e recebeu vários prêmi-
os pela produção científica, entre os quais se
destaca o prêmio de Mérito Científico e Tecno-
lógico do Governo do Estado de São Paulo, em
2000. É pesquisador I-A do CNPq desde 1990.

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva,
pró-reitor de Desenvolvimento Universitário

Paulo Eduardo, 52 anos, graduou-se em Me-
dicina pela Unicamp (1977), fez residência mé-
dica em Pediatria. Iniciou sua carreira docen-
te na Unicamp em 1980, no Departamento de
Pediatria. Em 1986 doutorou-se em Medicina
Interna. Foi coordenador de administração do
Hospital das Clínicas de 1988 a 1991. De 1994
a 1997 foi diretor associado da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) e paralelamente as-
sumiu a direção executiva da Fundação de De-
senvolvimento da Unicamp (Funcamp), perí-
odo em que se consolidou a construção do
prédio administrativo da Fundação e a Casa do
Professor Visitante. Foi eleito por três vezes
para a Superintendência do Hospital das Clí-
nicas da Unicamp (1991-1994, 1997-2000 e 2000-
2003), função que deixou em abril de 2002 para
assumir a Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Universitário a convite do do reitor Carlos
Henrique de Brito Cruz (2002-2005). É manti-
do no cargo pelo reitor José Tadeu Jorge para
o período 2005-2009.

Edgar Salvadori de Decca,
pró-reitor de Graduação

Edgar Salvadori de Decca, 59 anos, é professor
titular da Unicamp desde 2002. Graduado em
História pela Universidade de São Paulo (USP),
na década de 70 dedicou-se somente aos estudos
de humanidades e obteve o doutorado em His-
tória Social, também na USP, em 1979. A tese foi
publicada pela Editora Brasiliense em 1981, sob
o título 1930: O Silêncio dos Vencidos, hoje na oitava
edição. Entre 1973 e 1976 foi bolsista da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), trabalhando como instrutor na Área de
História Contemporânea da USP. Em 1977 deu-
se sua contratação pela Unicamp, tendo partici-
pado da criação do Departamento de História.
Atualmente leciona para a graduação e a pós-gra-
duação nas áreas de Teoria e Metodologia da His-
tória, História Contemporânea Geral e do Brasil.
Publicou inúmeros livros e artigos no Brasil e no
exterior. Orientou mais de 40 teses. Fez pós-dou-
torado na Alemanha e na França. De 2002 a 2004,
foi presidente da Associação Nacional de História
(Anpuh). Recentemente, exerceu a Cátedra Bra-
sil-Portugal em Ciências Sociais, instituída pelo
Convênio Unicamp/Instituto Superior das Ciên-
cias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) de Portu-
gal. Na área administrativa, foi coordenador de
Graduação, coordenador de Pós-Graduação,
chefe de Departamento e diretor-associado do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH).
Nos últimos três anos, foi coordenador adjunto
da Comissão Permanente para os Vestibulares da
Unicamp e assessor da Área de Ciências Huma-
nas do Faepex. É pesquisador 1-A do CNPq.

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib,
pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Mohamed Habib, 63 anos, graduou-se na Uni-
versidade de Alexandria, Egito, em 1964, onde
também obteve mestrado na área de controle bi-
ológico. Foi pesquisador no National Research
Center de 1965 a 1971. Iniciou carreira na Uni-
camp em 1972, doutorando-se em 1976. Chegou
à livre-docência em 1982, a professor adjunto em
1984 e a professor titular em 1986. Publicou mais
de duas centenas de trabalhos em periódicos de
circulação internacional e em anais de congres-
sos. Orientou mais de 40 teses. Foi chefe do De-
partamento de Zoologia de 1985-1987, membro
titular no Consu como representante dos profes-
sores MS-6 de 1995-1997 e de 1997-1999, coorde-
nador de Relações Institucionais e Internacionais
da Unicamp de 1998-2002, além de eleito diretor
do IB em duas ocasiões (para os mandatos 1990-
1994 e 2002-2006). Deixa agora a direção do Ins-
tituto para assumir o cargo de pró-reitor de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários (Preac) para o

período 2005-2009. Mohamed recebeu títulos
honoríficos como de “Grande Defensor da Eco-
logia”, concedido pela Câmara Municipal de
Campinas, em 1984; Medalha dos Direitos Hu-
manos, pela Presidência da República, em
1998; e Cidadão Campineiro, pela Câmara Mu-
nicipal de Campinas, em 1999. Foi assessor de
organismos nacionais e internacionais dentro
de sua especialidade.

Daniel Pereira,
pró-reitor de Pesquisa

Daniel Pereira, 49 anos, é professor titular do
Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) des-
de 1999. Concluiu o bacharelado no IFGW em
1979, onde também realizou mestrado (1981) e
doutorado (1985). De 1986 a 1988 realizou pós-
doutoramento na Università di Pisa (Itália). É
coordenador do Grupo de Lasers e Aplicações
do Departamento de Eletrônica Quântica do
IFGW, onde atua na área de Óptica e Física Atô-
mica e Molecular. Tem 87 trabalhos publicados
em revistas arbitradas e aproximadamente 530
citações no ISI – Web of Science e no Science Ci-
tation Index. Foi editor da Revista de Física
Aplicada e Instrumentação, da Sociedade Bra-
sileira de Física e, atualmente, é membro do
corpo editorial da revista Infrared Physics and
Technology (Elsevier Science). Desde julho de
2001 é coordenador da área de Física da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp). Foi chefe do Departamento de
Eletrônica Quântica (1994/1995), diretor asso-
ciado do IFGW (1995/1998) e diretor do IFGW
(2002/2005). É pesquisador 1-B do CNPq.

Teresa Dib Zambon Atvars,
pró-reitora de Pós-Graduação

Professora titular do Instituto de Química
(IQ) da Unicamp desde 1999, Teresa Atvars, 52
anos, é docente da Unicamp desde 1978 e pri-
meira mulher a assumir uma Pró-Reitoria na
Universidade. Licenciada em Química pela
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar,
1973), realizou mestrado (1977) e doutorado
(1981) no próprio IQ da Unicamp. Atua na área
de Físico-Química com especialidade em es-
pectroscopia ótica molecular, fotoquímica e
fotofísica em sistemas poliméricos. Foi chefe
do Departamento de Físico-Química no perí-
odo de 1983 a 1987, coordenadora da Comis-
são de Pós-Graduação do IQ entre 1988 a 1990
e, de 1990 a 1993, respondeu pela assessoria téc-
nica da Pró-Reitoria de Graduação da Uni-
camp. De 2002 a 2005 foi assessora da Coor-
denadoria Geral da Unicamp (CGU) para as-
suntos de Planejamento Estratégico e Avalia-
ção Institucional. É assessora de agências de fo-
mento como CNPq, Fapesp e Fapemig.
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