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Perfil: Nascido em 19/03/1937, no Rio de Janeiro. Bacharelou-se em Física pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências  e Letras da Universidade de São Paulo em 1960, tendo ingressado no ensino 
universitário em 1961, no Departamento de Estatística da Faculdade de Higiene e Saúde Pública 
daquela universidade, onde, em 1965, tornou-se Livre Docente. 

Em 1966 foi contratado como professor do curso médio da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Campinas. Um ano depois foi designado, pelo reitor Zeferino Vaz, coordenador 
(mais tarde diretor) do Instituto de Matemática, função que implicava na implantação do Instituto, 
permanecendo no cargo até 1971. 

Afastou-se das atividades exercidas na USP em 1968 com a finalidade de ser contratado como 
professor no Instituto de Matemática da Universidade de Campinas. Nessa universidade participou 
da Comissão de Normas para Concurso de Provimento de Cátedras e Docência Livre, da 
Comissão para Elaborar o Regimento do Centro de Processamento de Dados da Universidade de 
Campinas, da Comissão para Estudar a Inclusão do Curso Básico de Ciências da Universidade de 
Campinas e da Comissão Permanente do Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa. 
Também estruturou o currículo e propôs a criação do curso de Bacharelado em Estatística, 
presidiu a Câmara Curricular e foi o Coordenador de Curso Superior (1969/71 e 1972/75). 
Externamente foi assessor da FAPESP e Diretor Secretário da Fundação Carlos Chagas 
(CESCEM). Implantou o primeiro curso de Bacharelado em Ciências da Computação no Brasil, 
aqui na Unicamp. Em 1975 afastou-se temporariamente da Unicamp para exercer o cargo de 
Diretor Geral do Departamento de Estatística da Secretaria da Economia e Planejamento. 

Transferiu-se do Instituto de Matemática e Ciência da Computação para o Instituto de Economia 
da Unicamp em 1986 e aposentou-se em 08 de agosto de 1989. 
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Sumário: Formação universitária, início da vida profissional e ingresso na Unicamp (1965); os 
outros coordenadores de cursos; o novo conceito de universidade que se tentava implantar; a 
personalidade do professor Zeferino Vaz e sua maneira de agir e administrar, seu relacionamento 
com os professores e colaboradores;  a política na universidade; os episódios envolvendo o 
professor Valverde: o primeiro computador da Unicamp, a construção do campus, a denúncia 
contra o professor Zeferino, etc.; a criação do Codetec, atual Estec; a prisão de alunos e 
professores da Unicamp e a visita feita a eles por Zeferino Vaz; as primeiras comissões da 
universidade: Comissão de Ensino, Comissão de Tempo Integral e Câmara Curricular e as 



reuniões tumultuadas onde alguns preparavam o golpe contra Zeferino Vaz; a instalação dos 
Institutos Centrais; a inovação no ensino; a importância da administração universitária; a alocação 
de recursos financeiros; a burocracia e a estrutura hierárquica; o papel do intelectual na academia 
e na sociedade. 

 


