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Perfil: Nasceu no dia 08 de setembro de 1937, em Araras/SP. Formou-se pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da USP em 1963 tendo sido contratado como Instrutor do 
Departamento de Clínica e Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas em 
outubro de 1968. Na Unicamp galgou os seguintes títulos: Doutor em Ciências (1972), Professor 
Livre Docente (1973), Professor Adjunto (1978) e Professor Titular (1981). Em 1973 recebeu o 
título de Especialista em Cirurgia Geral pela Associação Brasileira de Medicina. Desenvolveu uma 
vasta produção acadêmica atuando na organização e coordenação de eventos científicos, teve 
participação ativa em congressos e seminários e desenvolveu diversos projetos científicos. Atuou 
ativamente no ensino exercendo supervisão das atividades práticas em centro cirúrgico, 
enfermarias, plantões e ambulatórios para alunos, residentes e docentes da disciplina de 
Moléstias do Aparelho Digestivo, da qual foi coordenador. Foi também coordenador de cursos, 
coordenador da Área de Cirurgia Geral e coordenador da Unidade de Transplante Hepático. 
Implantou o serviço de transplante hepático em seres vivos na Unicamp e incentivou a criação de 
núcleos regionais de captação de órgãos em outras cidades do estado de São Paulo para o 
Serviço de Referência da Unicamp, sob sua coordenação. É autor de livros didáticos e científicos 
e tem trabalhos publicados em revistas científicas nacionais e estrangeiras. Na administração 
universitária exerceu diversas atividades, das quais destacamos as de diretor executivo do Centro 
de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo (Gastrocentro), a de diretor da Faculdade de 
Ciências Médicas (1980-1984), a de presidente do Conselho de Administração do Hospital das 
Clínicas e a de chefe do Departamento de Cirurgia (de 1973 a 1982 e de 1984 a 1988). 

Tipo de entrevista: depoimento 

Entrevistador: Eloi José da Silva Lima 

Local e data da entrevista: Departamento de Cirurgia do Hospital das Clínicas da Unicamp, 
06/06/89 

Duração: cerca de 1 hora 40 minutos 

Fitas cassetes: 2 

Transcrição: Oscar Teixeira Júnior 

Conferência de transcrição e editoração: Vânia Regina Personeni de Miranda 

Sumário: O objetivo de sua vinda para a Universidade de Campinas; o trabalho e as dificuldades 
enfrentadas no período em que a Faculdade de Medicina funcionou na Santa Casa de Campinas; 
suas iniciativas para melhorar a situação de funcionários e estudantes da Faculdade de Medicina 
durante o período em que foi diretor; as sedes de alguns departamentos da universidade; 
diferenças entre a USP e a Unicamp; o incentivo, a personalidade, a administração e o rigor do 
reitor Zeferino Vaz; os auxiliares do professor Zeferino: Paulo Gomes Romeo, Arlinda Camargo, 
Théo de Borja Reis, Zuhair Warwar e doutor Camargo; as especializações e as viagens ao 
exterior; o Núcleo de Medicina e Cirurgia Experimental; suas funções administrativas na 
universidade e suas idéias sobre o assunto; as relações universidade/governos estadual e federal; 
a situação política do país e as interferências dessa política na universidade; professor Zeferino 



Vaz e as relações com o governo militar: general Ernesto Geisel, Jarbas Passarinho, general 
Emilio Garrastazu Médice; a autonomia financeira e a política na universidade; a educação no 
país e o papel da Unicamp no desenvolvimento científico e tecnológico; a Unicamp como 
universidade inovadora. 

 


