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Perfil: Nasceu na cidade de São Paulo, em 16/10/1919. Formou-se médico laboratorista pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1943. Iniciou suas atividades 
profissionais em 1942 estagiando, e depois atuando como pesquisador, em vários laboratórios 
especializados. Dedicou suas pesquisas notadamente no campo da hanseníase e publicou 
numerosos trabalhos relacionados com a patologia e o tratamento da lepra. Também dedicou-se à 
criação, organização e desenvolvimento de centros e núcleos de ensino e pesquisa no Instituto 
Ademar de Barros, na Fundação Paulista Contra a Lepra e no Instituto Butantã. Em 1954 
ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto como Professor Titular, onde permaneceu 
até 1963 quando foi contratado pela Universidade de Campinas com a missão de estudar e 
viabilizar a instalação do curso de medicina. 

Designado pelo reitor Zeferino Vaz, coordenador (1967) e depois diretor (1969) do Instituto de 
Biologia, permaneceu no cargo por mais de dez anos. Ascendeu aos diversos níveis da carreira 
universitária chegando a Professor Titular. Durante a organização da Unicamp colaborou no 
desempenho de 46 cargos ou funções dos quais destacamos: membro da Comissão de Ensino, 
Chefe do Departamento de Histologia e Embriologia, Assessor junto à Assessoria Técnica 
Especializada na área de Ensino do Gabinete do Reitor, Coordenador e Organizador da 
implantação do Núcleo de Estudos e Pesquisas Multidisciplinares, Presidente da FUNCAMP e 
Presidente da Comissão Especial de Contratos da Unicamp. 

Aposentou-se em 1989 e continuou a exercer suas atividades na Unicamp até 1992. Faleceu em 
30/11/1998. 
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Local e data da entrevista: Instituto de Biologia da Unicamp, em 31/01/1989 
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Sumário: Trajetória profissional; a vinda para a Universidade de Campinas e a instalação da 
Faculdade de Medicina; a mudança do reitor e a vinda do professor Zeferino Vaz; a doação da 
terra para a construção da universidade e a instalação da cidade universitária; a extinção da 
cátedra; a interferência da Revolução de 1964 na universidade; sua vinculação com o professor 
Zeferino Vaz, a filosofia dos primeiros professores para a construção da universidade; suas 
atividades administrativas; a autonomia acadêmica, financeira e administrativa na universidade em 
relação ao governo federal e estadual; a contratação de professores que estavam para ser 
exilados; a ajuda do governador Laudo Natel para a construção da Universidade de Campinas e o 
declínio das verbas concedidas pelo Estado; o declínio do ensino universitário; a colaboração da 



universidade na formação de recursos humanos; a instalação dos Institutos Centrais; a 
centralização administrativa excessiva e o apoio da administração ao reitor Zeferino Vaz; as 
verbas para construção do campus; a dissolução da Comissão de Ensino e a demissão de 
professores; o predomínio de professores menos qualificados; a alocação de recursos e a 
dificuldade nos procedimentos de compra de material de laboratório; a autoridade hierárquica na 
universidade e a questão cultural; a contratação de funcionários e professores; o currículo do 
curso de biologia; a participação dos alunos nos processos decisórios da universidade; o 
funcionamento do Conselho Diretor; as classes dentro da universidade. 

 


