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ATA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO 1 

ACADÊMICO “ZEFERINO VAZ”, DO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO 2 

DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO, PRÊMIO PROEC 3 

DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, RECONHECIMENTO ACADÊMICO PARA 4 

PESQUISADORES DA CARREIRA Pq, DO MÉRITO CIENTÍFICO DO XXVII 5 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNICAMP E PRÊMIO INOVA 6 

UNICAMP DE INICIAÇÃO À INOVAÇÃO – 2019. Aos treze dias do mês de dezembro do 7 

ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Centro de Convenções da Universidade Estadual 8 

de Campinas, na Cidade Universitária “Zeferino 9 Vaz”, em Barão Geraldo, Campinas, sob a 9 

presidência do Magnífico Reitor da Unicamp, Professor Doutor MARCELO KNOBEL, e com 10 

o comparecimento de membros dos corpos docente, discente e técnico-administrativo da 11 

Universidade Estadual de Campinas e demais convidados, reúne-se a Assembleia Universitária 12 

Extraordinária, especialmente convocada para a entrega do Prêmio de Reconhecimento 13 

Acadêmico “Zeferino Vaz”, Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de 14 

Graduação, Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores da Carreira Pq, Mérito Científico 15 

do XXVII Congresso de Iniciação Científica da Unicamp e Inova Unicamp de Iniciação à 16 

Inovação, e nesta edição, pela primeira vez, o Prêmio ProEC de Extensão Universitária. O 17 

Mestre de Cerimônias, senhor MARCO CÉSAR PADILHA, convida para compor a Mesa 18 

Diretora desta solenidade o professor doutor Marcelo Knobel, Magnífico Reitor da 19 

Universidade Estadual de Campinas; professora doutora Teresa Dib Zambon Atvars, 20 

Coordenadora Geral da Universidade Estadual de Campinas; professor doutor Daniel Martins 21 

de Souza, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, neste ato representando o Pró-22 

Reitor, professor doutor Munir Salomão Skaf; professora doutora Eliana Martorano Amaral, 23 

Pró-Reitora de Graduação da Unicamp; professor doutor Fernando Augusto de Almeida 24 

Hashimoto, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; professora doutora Sandra Maria Carmelo 25 

Guerreiro, neste ato representando a professora doutora Nancy Lopes Garcia, Pró-Reitora de 26 

Pós-Graduação; pesquisadora doutora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, coordenadora 27 

geral da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa. Uma vez composta 28 

a mesa, convida todos a se posicionarem para a audição do Hino Nacional Brasileiro. Solicita 29 

a todos que tomem seus lugares e agradece a presença dos diretores de faculdades e institutos 30 

da Unicamp, dos coordenadores de centros e núcleos e da Administração Central, além dos 31 

membros do Conselho Universitário. Agradece também a presença de professores, 32 

funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados. Inicia, neste momento, a solenidade de 33 

entrega do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico “Zeferino Vaz”. Este prêmio é conferido 34 

anualmente aos docentes que se destacaram nas suas funções de docência, pesquisa e extensão, 35 

e reconhece o desempenho acadêmico excepcional demonstrado em seus relatórios de 36 

atividades. Neste momento, procede à chamada dos contemplados com o Prêmio “Zeferino 37 

Vaz” e, para fazer a entrega, convida o Magnífico Reitor, professor doutor Marcelo Knobel, e 38 

a Coordenadora Geral da Unicamp, professora doutora Teresa Dib Zambon Atvars. Convida a 39 

subir ao palco e receber o prêmio os seguintes contemplados: pelo IQ, professora doutora 40 
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Heloise de Oliveira Pastore; pelo IA, professor doutor Matteo Bonfitto Júnior; pela FCM, 1 

professora doutora Lucia Helena Simões da Costa Paiva; pela FE, professora doutora Heloísa 2 

Helena Pimenta Rocha; pela FEA, professor doutor Marcelo Cristianini; pela Feagri, professor 3 

doutor José Teixeira Filho; pela Feec, professor doutor Ricardo Ribeiro Gudwin; pela FEF, 4 

professora doutora Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil; pela FEM, professor doutor Denis 5 

José Schiozer; pela FEQ, professor doutor Reginaldo Guirardello; pela FOP, professor doutor 6 

Francisco Humberto Nociti Junior; pela FT, professora doutora Luísa Andréia Gachet; pelo IB, 7 

professor doutor Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira; pelo IC, professor doutor Ricardo da 8 

Silva Torres, representado pelo professor doutor Leandro Aparecido Villas; pelo IE, professor 9 

doutor Antônio Marcio Buainain; pelo IFCH, professor doutor Ronaldo Romulo Machado de 10 

Almeida; pelo IFGW, professor doutor Douglas Soares Galvão, representado pelo diretor do 11 

IFGW, professor doutor Pascoal José Giglio Pagliuso; pelo IG, professor doutor Álvaro 12 

Penteado Crósta, representado pelo diretor do IG, professor doutor Sérgio Luiz Monteiro Salles 13 

Filho; pelo Imecc, professora doutora Sandra Augusta Santos. Finalizada a entrega do Prêmio 14 

Reconhecimento Acadêmico “Zeferino Vaz”, inicia a solenidade e entrega do Prêmio de 15 

Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação. Em sua nona edição, o 16 

Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação é conferido aos 17 

docentes que se destacaram em suas atividades ao longo da carreira acadêmica junto à 18 

graduação. Este prêmio tem como objetivo incentivar, valorizar e reconhecer a brilhante 19 

atuação do docente na graduação. Convida para fazer uso da palavra a professora doutora 20 

ELIANA MARTORANO AMARAL, Pró-Reitora de Graduação, que profere o seguinte 21 

discurso: “Bom dia a todos. Bom dia a todos os convidados, particularmente a todos os 22 

homenageados. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu recebi esse prêmio na segunda edição, 23 

então é muito bom estar desse lado hoje, e eu só queria salientar a contribuição essencial que o 24 

corpo docente representa para o ensino da graduação. Sabe-se hoje que a vitalidade de uma 25 

instituição acadêmica está absolutamente baseada na satisfação e como se cria um ambiente 26 

educacional dentro de uma universidade. O corpo docente da Unicamp faz isso, as pessoas saem 27 

daqui com esse orgulho da Instituição pela sua produção científica, mas também por causa do 28 

ambiente que se encontra aqui dentro. Então, eu vou ser muito breve, eu só queria aqui 29 

agradecer essa dedicação, pedir que essa dedicação se espalhe ainda mais, que as gerações 30 

jovens se inspirem nisso e nós temos tentado dar suporte ao corpo docente, do ponto de vista 31 

do desenvolvimento para a docência, com novas propostas educacionais, com oportunidade de 32 

repensar o seu papel como docente, entender o que é a profissão de ser docente e, a partir disso, 33 

conseguir então qualificar cada vez mais e formar as pessoas que a gente espera que sejam os 34 

cidadãos do futuro, que neste momento queremos que sejam bastante responsáveis por parte da 35 

mudança que este país precisa. Muito obrigada a todos, e espero que essa dedicação seja sempre 36 

muito reconhecida, não só através desse prêmio, mas através do dia a dia de vocês, porque é 37 

isso que importa. Obrigada”. O MESTRE DE CERIMÔNIAS convida a professora doutora 38 

Eliana Martorano Amaral a fazer a entrega dos certificados aos homenageados do Prêmio de 39 

Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação. Convida a subir ao palco e 40 
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receber o prêmio os seguintes contemplados: pela FCM, professora doutora Rita de Cássia letto 1 

Montilha; pela Feagri, professor doutor David de Carvalho; pela Feec, professor doutor Luiz 2 

César Martini; pela FEM, professor doutor Rosley Anholon; pela FEQ, professora doutora Ana 3 

Maria Frattini Fileti; pela FT, professor doutor Vitor Rafael Coluci; pelo IA, professora doutora 4 

Verônica Fabrini Machado de Almeida; pelo IB, professora doutora Eneida de Paula; pelo IC, 5 

professor doutor Edmundo Roberto Mauro Madeira; pelo IFCH, professora doutora Susana 6 

Soares Branco Durão; pelo IFGW, professor doutor Varlei Rodrigues; pelo Imecc, professora 7 

doutora Hildete Prisco Pinheiro; pelo IQ, professor doutor Ronaldo Aloise Pilli. Em seguida, 8 

será feita a entrega do Prêmio ProEC de Extensão Universitária, que será concedido anualmente 9 

aos docentes ativos integrantes do quadro docente da Unicamp na Carreira do Magistério 10 

Superior, Magistério Tecnológico Superior e Magistério Artístico, do regime RDIDP, que 11 

tenham se destacado em atividades de extensão universitária, reconhecendo a dedicação e 12 

contribuição dos docentes da Unicamp para a extensão universitária como interação dialógica 13 

e transformadora entre a Universidade e os demais setores da sociedade. Convida para fazer 14 

uso da palavra o professor doutor FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA HASHIMOTO, 15 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura, que profere o seguinte discurso: “Bom dia a todos. É com 16 

imensa alegria que hoje a gente entrega a primeira edição do Prêmio de Extensão Universitária, 17 

que traduz um pouco o momento que a Universidade vive, da valorização da extensão como 18 

parte importante da atuação da universidade brasileira, que por mais que ela esteja lá escrita na 19 

nossa Constituição, há muito tempo já, como um dos tripés e como a parte formadora dos alunos 20 

que nós temos aqui, e também com uma função importante na pesquisa que desempenhamos, 21 

muitas vezes ela fica um pouco subvalorizada, vamos dizer assim. Então, acho que é um passo 22 

à frente que a Universidade dá na valorização, assim como no ensino e na pesquisa na nossa 23 

Universidade. Então, eu queria dar os parabéns a todos os primeiros agraciados com o prêmio 24 

nessa edição, e espero que as ações de extensão ganhem mais fôlego com essas atividades de 25 

valorização, de entendimento da importância da extensão dentro dos currículos de graduação, 26 

que é um desafio que nós temos agora, e também a interação forte que nós temos de fruição da 27 

nossa pesquisa, que é desempenhada aqui e já é reconhecida. Parabéns a todos e obrigado”. O 28 

MESTRE DE CERIMÔNIAS convida o professor Fernando Augusto de Almeida Hashimoto 29 

para fazer a entrega dos certificados aos homenageados do Prêmio ProEC de Extensão 30 

Universitária. Convida a subir ao palco e receber o prêmio os seguintes contemplados: pela 31 

FCA, professor doutor Luciano Allegretti Mercadante; pela FCM, professora doutora Silvia 32 

Maria Santiago; pela Feagri, professor doutor David de Carvalho; pela FEC, professor doutor 33 

Orlando Fontes Lima Júnior; pela Feec, professor doutor Michel Daoud Yacoub; pela FEF, 34 

professor doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto, representado pelo diretor da FEF, professor 35 

doutor Orival Andries Júnior; pela FOP, professora doutora Adriana de Jesus Soares, 36 

representada pelo professor doutor Francisco Humberto Nociti Junior; pela FT, professora 37 

doutora Lubienska Cristina Lucas Jaquiê Ribeiro; pelo IA, professor doutor Edson Prado 38 

Püftzenreuter; pelo IC, professor doutor Edson Borin; pelo IE, professor doutor Miguel Juan 39 

Bacic; pelo IFCH, professora doutora Cristina Meneguello; pelo IG, professor doutor Ruy de 40 
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Quadros Carvalho; pelo Imecc, professora doutora Laura Letícia Ramos Rifo, representada pelo 1 

professor doutor Ricardo Bilotti; pelo IQ, professora doutora Adriana Vitorino Rossi. A partir 2 

deste momento, farão a entrega do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores 3 

da Carreira Pq. Em sua terceira edição, o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para 4 

Pesquisadores da Carreira Pq é conferido aos pesquisadores que se destacaram em suas 5 

atividades de pesquisa, em reconhecimento à contribuição dada à Unicamp e à sociedade. 6 

Convida para fazer uso da palavra a pesquisadora doutora Ana Carolina de Moura Delfim 7 

Maciel, Coordenadora Geral da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares e 8 

Pesquisa, que profere o seguinte discurso: “Bom dia a todos e todas. É uma grande alegria para 9 

a Cocen o reconhecimento da trajetória da atriz Ana Cristina Colla. Ana Cristina é a 10 

pesquisadora do Lume Teatro, que é um dos 21 centros e núcleos que estão sob a minha 11 

coordenação na Cocen, e também professora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena. 12 

Como na modalidade Pq nós temos um contemplado, vou tomar liberdade de falar brevemente 13 

sobre a carreira da Ana Cristina. Ana Cristina atuou em vários espetáculos, dentre os quais eu 14 

destaco: ‘Parada de rua’, ‘Café com queijo’, ‘Um dia’, ‘Sete cuias’, ‘O que seria de nós se as 15 

coisas não existissem?’, ‘Você’, ‘Os bem intencionados’, ‘Ser estando mulheres’ e ‘Kintsugi, 16 

100 memórias’, que é o mais recente espetáculo do Grupo Teatral Lume. Para aqueles que não 17 

viram, eu recomendo, considero uma obra-prima. Além da trajetória como atriz, Ana Cristina 18 

também é uma teórica e tem alguns livros publicados, que eu também vou destacar: ‘Da janela 19 

eu vejo: relato de uma trajetória pessoal de pesquisa no Lume’ e ‘Caminhante não há caminho, 20 

só rastro’. Além de ser atriz e pesquisadora, ela também dirigiu alguns espetáculos, e eu gostaria 21 

de dizer que esse prêmio é um prêmio individual, mas que também contempla toda a trajetória 22 

do Lume, que neste ano de 2019 fez 82 apresentações, ofereceu 36 cursos, workshops e 23 

palestras, e circulou em 30 cidades e em 5 países. Então, eu queria destacar que é um núcleo 24 

que atua de forma extremamente relevante nessa interface entre a Universidade e a sociedade. 25 

É um grupo de teatro premiadíssimo e reconhecido tanto em âmbito nacional quanto 26 

internacional, e eu considero que nada mais justo que a Ana Cristina, que integra essa fecunda 27 

companhia de pesquisa de encenação, tivesse o seu mérito reconhecido pela nossa Universidade 28 

através desta premiação. Parabéns, Ana Cristina”. O MESTRE DE CERIMÔNIAS convida a 29 

doutora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel para fazer a entrega do certificado do Prêmio 30 

Reconhecimento Acadêmico Para Pesquisadores da Carreira Pq à pesquisadora doutora Ana 31 

Cristina Colla, do Lume. Em seguida, inicia a entrega dos certificados do XXVII Congresso de 32 

Iniciação Científica da Unicamp. Entre os dias 16 e 18 de outubro de 2019, foi realizado o 33 

XXVII Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, organizado pelas Pró-Reitorias de 34 

Pesquisa e de Graduação. O congresso contou com 1.422 trabalhos apresentados, dos quais as 35 

comissões avaliadoras internas e externas selecionaram os 20 melhores. Seus autores serão 36 

premiados nesta cerimônia. Convida para fazer uso da palavra o professor doutor DANIEL 37 

MARTINS DE SOUZA, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, que profere o 38 

seguinte discurso: “Bom dia a todas e todos. Para mim é um enorme privilégio poder entregar 39 

esse prêmio aqui hoje. Nós estamos falando da 27ª edição desse congresso, que tem sido 40 
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bastante profícuo ao longo dos anos, eu mesmo participei como aluno desse, e hoje estou desse 1 

lado aqui, me tornei um pesquisador. Então espero que esse prêmio possa ser bastante 2 

incentivador para aqueles que ganharam, ou que pelo menos participaram dos congressos, para 3 

amanhã se tornarem cientistas e estarem aqui com a gente. Interessante ver que esse foi um dos 4 

maiores congressos da história, mesmo em tempos de tantas dúvidas em relação à ciência, então 5 

acho que isso mostra o quanto a comunidade, a população entende que a ciência deve ser 6 

prioridade e é mandatória para o progresso do nosso país. Então, além disso, eu gostaria de 7 

dizer também que nós vamos entregar os melhores cinco prêmios do Pibic do Ensino Médio, 8 

que são alunos que também visitam a Universidade durante suas férias e fazem projetos de 9 

iniciação científica, ainda enquanto no ensino médio. Então espero que esses possam estar aqui 10 

talvez nos próximos anos participando do Pibic como alunos de graduação. Muito obrigado”. 11 

O MESTRE DE CERIMÔNIAS convida o professor doutor Daniel Martins de Souza para fazer 12 

a entrega dos certificados de mérito científico do XXVII Congresso de Iniciação Científica aos 13 

20 autores dos melhores trabalhos de graduação do evento. Convida ao palco para receber o 14 

certificado os seguintes contemplados: pelo IFCH, aluna Alice Rosim Sundfeld Di Tella 15 

Ferreira e professora doutora Raquel Raquel Gryszczenko Alves Gomes; pela FEC, aluna 16 

Amanda Antonino de Castro Ferreira e professor doutor Henrique Cândido de Oliveira; pelo 17 

IQ, aluna Bianca Tieme Kitagaki e professor doutor Rafael Nagao de Sousa; pela FE, aluna 18 

Bruna Santos de Faria e professora doutora Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, representada pela 19 

professora doutora Nima Spigolon; pelo IQ, aluna Daiane Batista da Silva e professor doutor 20 

Watson Loh; pela FEM, aluno Davi Alves de Mendonça e professor doutor Franco Giuseppe 21 

Dedini; pelo IA, aluna Deborah Ferraz Neiva Gontijo e professora doutora Regina Machado, 22 

que infelizmente não pôde estar presente; pela FCM, aluno Gabriel da Silva Ferreira e professor 23 

doutor Otávio Rizzi Coelho Filho; pelo IB, aluno Guilherme de Moraes Nóbrega e professor 24 

doutor José Luiz Proença Módena; pela FE, aluna Jéssica Emanuelle da Silva e professor doutor 25 

Lalo Watanabe Minto; pelo IFCH, aluno João Lucas Moura e Souza e professor doutor Aldair 26 

Carlos Rodrigues, representado pelo professor doutor Alvaro Gabriel Bianchi Mendez; pela 27 

FEnf, aluna Larissa Mariana Oliveira Santos e professora doutora Ana Railka de Souza 28 

Oliveira, representada pela professora doutora Maria Isabel Pedreira de Freitas; pela FCM, 29 

aluno Lucas Lodi Montanher e professora doutora Clarissa Lin Yasuda; pela Feec, aluno Lucas 30 

Seiji Kikuchi Ijima e professor doutor Romis Ribeiro de Faissol Attux; pela FE, aluno Lucas 31 

Velloso Blanco e professora doutora Jackeline Rodrigues Mendes; pela FEF, aluna Marcela 32 

Fernandes Vilhena Souza e professora doutora Paula Teixeira Fernandes; pela FEA, aluna 33 

Marina Rodrigues Contador e professor doutor Flávio Luís Schimdt; pela FEC, aluno Matheus 34 

de Castro Quirino e professor doutor Orlando Fontes Lima Júnior, representado pelo professor 35 

doutor Giset Natalia Montoya; pela FCM, aluno Rafael de Paolis Bonafé e professor doutor 36 

Wilson Nadruz Júnior; pela FT, aluna Tauany de Figueiredo Neves e professora ddoutora 37 

Patrícia Pretiger. Além dos alunos de graduação, agraciarão com menção honrosa os jovens 38 

pesquisadores do programa Pibic Ensino Médio, os quais obtiveram distinção como 39 

participantes dos cinco melhores projetos. Convida a professora doutora Sandra Maria Carmelo 40 
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Guerreiro para a entrega aos seguintes agraciados: alunas Bianca Adriely Ferreira Hofstatter, 1 

Geovana Naiara Gozi e Karen Lorrayne Alves Andrade, e professor doutor Marcelo de Oliveira 2 

Terra Cunha, do Imecc; alunos Alex Sandro Miguel Bonete e Michael Nicholas Martins 3 

Campos, e professor doutor Leandro Martinez, do IQ; alunas Alice Peres dos Santos Neta, Ana 4 

Carolina de Moraes Ricardo, Ana Luísa Chinchette, Júlia Ferreira dos Santos, Lívia Carneiro 5 

Guimarães e Rafaela Altenfelder Vernucci, e professor doutor André Buonani Pasti, do Cotuca; 6 

alunas Laura Vitória Luiz Sartore, Noemi Costa dos Santos, Rafaela Cristina Garcia, Thaís 7 

Cristina Corrêa Simões, Victória Graziela Gil, e professora doutora Laura Nobre Ferraz, da 8 

FOP; alunos Lucas Becheli Rosales, Lucas Secon Vignatti, Vinícius Augusto Beneti, e 9 

professor doutor Flávio Vasconcelos da Silva, da FEQ. Parabeniza todos os alunos e 10 

orientadores premiados pela distinção obtida no evento. Solicita uma salva de palmas aos 11 

contemplados. Neste momento, inicia a solenidade de entrega do prêmio Inova Unicamp de 12 

Iniciação à Inovação. Pelo 12º ano consecutivo, a Agência de Inovação Inova Unicamp realiza 13 

o prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação com o objetivo de reconhecer o potencial 14 

inovador das pesquisas desenvolvidas no âmbito da iniciação científica. Este ano, três trabalhos 15 

são premiados, um na área de Biológicas, um na área de Exatas e de Tecnológicas, e outro na 16 

área de Humanas. Convida para fazer uso da palavra o professor doutor NEWTON CESÁRIO 17 

FRATESCHI, Diretor Executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp, que profere o 18 

seguinte discurso: “Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui, neste momento em 19 

que a gente vê uma das partes da Universidade, uma da missão da universidade também junto 20 

com toda essa questão do conhecimento, da pesquisa, mas a gente lembrar sempre que a missão 21 

principal são as pessoas, os talentos, isso que a gente está fazendo aqui, isso que a gente está 22 

premiando. Para nós, a questão da inovação, a nossa missão na verdade é como tornar elementos 23 

de pesquisa, ensino e extensão e promover o desenvolvimento do que a gente chama de 24 

ecossistema sustentável, que é baseado no conhecimento. E por ser baseado no conhecimento, 25 

acreditamos que ela é sustentável. Há várias formas em que a Universidade pode fazer esse tipo 26 

de transferência do conhecimento para fora da Universidade. Coisas como compartilhar 27 

laboratórios, licenciar alguma patente que pode ser desenvolvida pela Universidade, ou criar 28 

novas empresas, intercâmbio de pesquisadores. Mas, a gente acredita que o principal é 29 

justamente esse fluxo dos talentos, os alunos que saem da Universidade e vão para o mundo. E 30 

é por isso que esse prêmio é muito importante, porque ele valoriza esse tipo de atividade, 31 

principalmente nos alunos, mostrando a eles que além de grandes ideias a gente precisa 32 

transformar as ideias em ações que empoderam a sociedade, que empoderam as pessoas, que 33 

criam possibilidades de desenvolvimento socioeconômico sustentável, como eu disse antes. 34 

Então, o efeito disso, a gente acaba vendo, você cria uma estrutura, como tem a Inova hoje, a 35 

gente tem 1200 patentes no portfólio, 13% deles licenciados, ajudamos no estabelecimento de 36 

pesquisa com as empresas, mais de 100 milhões de reais todo ano, temos um parque científico 37 

tecnológico hoje que abriga 12 startups, tem 8 empresas grandes, mais ainda 18 empresas 38 

incubadas, e muitos desses alunos acabam trabalhando nessas empresas. Nosso parque hoje tem 39 

mais de 300 postos de trabalho, sendo que 270 são na área de pesquisa e desenvolvimento. E o 40 
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impacto disso a gente acaba vendo claramente quando a gente vê as empresas filhas da Unicamp 1 

hoje, um número de 717 empresas gerando quase 8 bilhões de reais por ano. E o mais importante 2 

para mim são 31.400 empregos diretos, sendo que essas empresas estão, 53% delas na cidade 3 

de Campinas. Se você pegar a Região Metropolitana de Campinas, 63%. E do total do Brasil 4 

inteiro, quase 87% delas estão aqui no estado de São Paulo, gerando os impostos, gerando mais 5 

empregos, melhorando a economia, que justamente para nós é uma forma de mostrar a 6 

importância da universidade pública de qualidade. Este ano, este prêmio a gente mudou um 7 

pouco, porque nós, e eu quer fazer essa pequena propaganda, não quero me alongar muito, mas 8 

o fato é que todos os trabalhos, as pessoas manifestam que têm interesse de participar do Prêmio 9 

Inova, e nós estamos dando um treinamento nessas pessoas para elas saberem como apresentar 10 

o seu trabalho, e aí a gente teve até um espacinho ali do lado do ginásio em que as pessoas 11 

apresentaram os seus trabalhos, e foi muito bacana, foi muito bonito. Então, para mim é uma 12 

satisfação enorme ver isso acontecendo, e espero que no próximo ano nós tenhamos ainda 13 

trabalhos cada vez melhor apresentados, que, às vezes, a pessoa não sabe exatamente, a forma 14 

de apresentar acadêmica é um pouco distinta da forma de mostrar, tentar mostrar o valor do 15 

ponto de vista de inovação. E eu acho que esse tipo de conhecimento é muito importante na 16 

formação de todos. Eu quero dar os parabéns, agradecer muito aos professores, aos alunos que 17 

trabalharam. Agradecer também à Inova, que ajudou, deu todo apoio da reitoria também para a 18 

gente desenvolver esse tipo de trabalho. Muito obrigado a todos e parabéns aos ganhadores e 19 

parabéns a todos que participaram também. O MESTRE DE CERIMÔNIAS convida o 20 

professor doutor Newton Cesário Frateschi para fazer a entrega dos certificados aos premiados 21 

do Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação. Projeto: “Facilitação da avaliação do 22 

consumo de FODMAPs através de uma plataforma digital para nutricionistas”, aluna Esther 23 

Dantas da Silva, que será representada pela professora doutora e orientadora Ana Carolina 24 

Junqueira Vasquez; Projeto: “Sistema de Informação Geográfica como instrumento de auxílio 25 

para a gestão de instalações e programas esportivos”, aluna Bruna Bueno e professor doutor 26 

Alcides José Scaglia. Projeto: “Construção de um sensor de fibra óptica baseado em Raspberry 27 

Pi para caracterização das posturas da mão por miografia de força”, aluno Matheus Kaue 28 

Gomes, professor doutor e orientador Eric Fujiwara. Finalizada a entrega de todos os prêmios, 29 

solicita um grande aplauso aos agraciados. Convida para fazer uso da palavra a vice-reitora da 30 

Universidade Estadual de Campinas, professora doutora TERESA DIB ZAMBON ATVARS, 31 

que profere o seguinte discurso: “Bom dia. É um prazer estar nesta cerimônia, na qual a 32 

Universidade reconhece e explicita o seu reconhecimento a todos aqueles que com dedicação, 33 

com compromisso e com muita competência, fazem a Unicamp acontecer. Acho que é um 34 

momento que a gente para justamente para explicitar esse reconhecimento e esse agradecimento 35 

a todos vocês. Também é um momento de a gente dizer o seguinte: Trabalhamos o ano inteiro, 36 

merecemos esse momento de alegria, e também merecemos um bom Natal, merecemos um ano 37 

muito melhor do que foi esse, um ano difícil para todos, um ano de muita incerteza no cenário 38 

da ciência e tecnologia brasileira, de incerteza na pós-graduação, que é a nossa grande conexão 39 

com o ensino, com a pesquisa e com a extensão e, por isso, desejamos a todos um excelente 40 
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novo ano, muito melhor do que este que está se encerrando. Com esperança renovada e muito 1 

renovada, e muito reafirmada, porque o cenário é um cenário bastante incerto. Então deixo 2 

todos vocês a palavra aqui institucional de agradecimento, de reconhecimento e de 3 

cumprimentos pela qualidade do trabalho que todos vocês, professores, alunos, funcionários, 4 

comprometidos com esta Universidade, realizam no seu dia a dia. E feliz Natal a todos. O 5 

MESTRE DE CERIMÔNIAS convida a fazer uso da palavra o Magnífico Reitor da 6 

Universidade Estadual de Campinas, Professor doutor MARCELO KNOBEL, que profere o 7 

seguinte discurso: “Bom dia é uma alegria estar participando desta cerimônia, deste evento. É 8 

sempre fantástico poder aqui reconhecer o trabalho de tanta gente, que resume um pouco o 9 

trabalho da universidade. Aqui a gente estava observando, acredito que todos vocês também 10 

viram aí da plateia, que nós temos uma nova geração de professores. Às vezes é difícil saber 11 

quem que é o aluno e quem que é o professor. E isso é muito bom, renova as esperanças de que 12 

a gente tem uma geração nova, com ânimo, com garra para seguir as pesquisas, seguir o trabalho 13 

que a Unicamp vem fazendo tão bem. Como já disse a Teresa, este ano foi muito difícil, com 14 

muitos ataques às universidades. Estou absolutamente indignado essa semana com esse nosso 15 

Ministro da Educação, é inacreditável como uma pessoa como ele continue como ministro, 16 

representando a educação, uma pessoa que não acredita nas universidades públicas, não acredita 17 

na educação, não acredita em ciência e tecnologia e, aliás, pelo visto não entende absolutamente 18 

nada. Então, é realmente incrível o que estamos vivendo neste momento, neste país, com muita 19 

tristeza realmente ver a que ponto chegamos. O que acaba sendo mais preocupante é que 20 

começamos o ano com outro ministro, todo mundo pedia para sair, então sempre infelizmente 21 

pode piorar, essa que é a realidade. Então realmente foi um ano difícil também para nós, que 22 

vivemos aqui uma CPI no estado de São Paulo, muitos ataques, foi muito complicado não só 23 

participar da CPI, falar com praticamente todos os deputados, conversar, discutir, mas também 24 

ir lá, ser atacado. Aqui dentro ser solicitado, fizemos talvez milhares e milhares de páginas, 25 

solicitações que eu acredito que sequer foram olhadas, e diversos outros, eu não vou aqui 26 

começar a choradeira, porque senão não acabo hoje, mas diversos ataques aqui que a gente tem 27 

recebido de diversos setores da sociedade, em particular alguns políticos. Então acho que a 28 

gente tem aí uma tarefa pela frente ainda, uma tarefa de mostrar com mais clareza o papel da 29 

universidade pública, uma universidade como a Unicamp, o papel que representa a pesquisa, o 30 

ensino, a extensão para o futuro do nosso país, e esse será acho que um assunto fundamental já 31 

pensando no ano que vem. Claro que todos nós sabemos, o ano que vem ainda se complica um 32 

pouco mais porque temos eleições, temos uma situação que a gente não sabe de que maneira a 33 

resposta da sociedade a estes momentos que estamos vivendo, vai acontecer. Então é tudo 34 

incerteza, dificuldades, a economia também ainda patina bastante, e não parece, está começando 35 

a dar sinais de um pouco de recuperação, que infelizmente ainda não se traduzem no nosso 36 

ICMS, e temos perspectivas de mudança eventual, de uma reforma tributária, que 37 

eventualmente acabaria com o ICMS e, portanto, em um momento de tantos ataques, talvez 38 

tenhamos ainda que rediscutir o repasse às universidades públicas em uma conjuntura bastante 39 

delicada. Dito isso, creio que a Unicamp tem feito o seu papel, seu trabalho, temos realmente 40 
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lutado aqui, como digo, de modo de sobrevivência, de trabalhar para equilibrar finanças, que 1 

ainda não conseguimos, mas estamos no caminho, acho que certo, de seguir a nossa pesquisa, 2 

nosso ensino, nossas atividades de assistência, extensão, na melhor maneira possível, na 3 

excelência que nos caracteriza, e isso certamente é devido ao fato de que temos aqui pessoas 4 

como hoje estão aqui representados, agraciados com esses prêmios tão importantes. 5 

Naturalmente temos aqui, não posso deixar de dizer, temos sim uma situação na própria 6 

Unicamp, de que infelizmente os prêmios hoje não têm o equivalente de valor em pecúnia, que 7 

seria mais do que merecido, mas já não preciso explicar aqui, com toda situação financeira da 8 

Universidade, tivemos que realizar cortes em diversas áreas, e certamente os prêmios, que são 9 

por si só um reconhecimento importante institucional, eles acabaram tendo esse corte nos 10 

recursos. Mas espero que a situação que a gente vai começar a viver cada vez melhor, possa 11 

alterar essa situação. De qualquer maneira, o que de fato importa e que está aqui mostrado e 12 

representado na importância deste prêmio institucional, é que a gente aqui reconhece e deve 13 

reconhecer cada vez mais o valor das pessoas, o valor de cada um que contribui para uma 14 

universidade cada vez mais forte, cada vez melhor. Então, parabéns a todos e um ótimo 15 

descanso no recesso. Para quem tirar férias, ótimas férias. Feliz natal e feliz ano novo a todos e 16 

a todas. Obrigado”. O MESTRE DE CERIMÔNIAS, finalizando esta cerimônia, convida o 17 

Magnífico Reitor e demais membros da Mesa de Honra desta cerimônia para assinar o Livro 18 

Especial das Premiações Institucionais Unicamp. Esse livro vai ficar à disposição de todos os 19 

homenageados para assinarem no hall de entrada deste Centro de Convenções. Agradece às 20 

autoridades da Mesa Diretora pela presença e parabeniza mais uma vez todos os contemplados 21 

com os prêmios institucionais Unicamp 2019. Agradece também a presença de todos que 22 

prestigiaram esta solenidade de premiação e informa que os agraciados receberão os 23 

cumprimentos no hall de entrada deste Centro de Convenções, onde haverá uma 24 

confraternização. E, para constar, eu, Ângela de Noronha Bignami, Secretária Geral, lavrei a 25 

presente Ata e solicitei a Aline Marques que a digitasse para ciência do Egrégio Conselho 26 

Universitário. Campinas, 13 de dezembro de 2019. 27 


