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Bom dia a todos! 
Cumprimento a magnifica reitora da insigne Unifesp, Profa. Dra. Soraya Smailii, 

a ilustríssima diretora da EPM, Profa. Dra. Emilia Inoue Sato e vice diretor, Sergio Cravo. 
Esta manhã tem um significado muito especial: o reconhecimento institucional 

aos professores que se dedicaram com extraordinária liderança em prol a EPM.  
Um grau honorário é a maior honra conferida pela EPM. E, através de sua 

concessão, a EPM procura reconhecer as realizações de distinção e notoriedade.  
Fui designada a falar sobre o processo em si da concessão dos títulos honoríficos, 

como presidente desta comissão. 
A Comissão de Títulos Honoríficos foi criada por iniciativa da Profa Emilia no 

início de sua gestão na diretoria da EPM, e, posteriormente renovada no 1º semestre do 
ano passado.  

Para mim, foi um enorme priv prazer, participar desta comissão, juntamente com 
os eminentes Professores Titulares, Profs Drs: 

1. Ana Luiza Hofling Lima, do Depto da Oftalmologia  
2. Arnaldo Lopes Colombo, da Disciplina de Infectologia do Depto de Medicina 
3. Clovis Ryuichi Nakaie, do Departamento de Biofísica 
4. Flavio Faloppa, do Departamento de Ortopedia 
5. Helena Bonciani Nader, do Departamento de Bioquímica 
6. Manoel João Baptista Castello Girão, do Departamento de Ginecologia 
7. Reinaldo Salomão, da Disciplina de Infectologia do Departamento de Medicina 
8. Ruth Guinsburg, do Departamento de Pediatria. 

Apesar das infindas atividades de todos estes professores titulares desta comissão, 
os mesmos sempre se dedicaram com satisfação, seriedade, gentileza, sabedoria e 
imparcialidade, na elaboração das regras e formulários, na execução da análise 
documental e dos relatórios, e, até mesmo da escolha do troféu para abrilhantar este 
momento tão especial para a EPM. Ocasião esta, que homenageamos aqueles que 
atingiram o mais elevado patamar de suas realizações, de extraordinário destaque, e, 
que engrandeceram a EPM.  

De acordo com as normas, o título de “Professor Emérito”, é concedido a 
professores aposentados da EPM que foram pioneiros ou revolucionaram um campo 
ou que prestaram ou prestam, direta ou indiretamente, relevantes 
serviços/contribuições cujo desempenho tenha sido considerado excepcional no 
ensino, na assistência, na pesquisa e/ou na administração. 

“Servidor Emérito”, a servidores cujo desempenho seja considerado excepcional no 
apoio a atividades de ensino, assistência, pesquisa ou administração. 

“Professor Honoris Causa”, a professores que não obrigatoriamente fizeram ou 
façam parte do quadro da EPM, mas que prestaram ou prestam, direta ou 
indiretamente, relevantes serviços no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e na 
produção intelectual, universitária e humanitária.  



“Doutor Honoris Causa”, a personalidades eminentes nacionais ou internacionais, 
que tenham se destacado em regiões específicas ou no país e/ou, que tenham 
contribuído direta ou indiretamente, para o prestígio e o engrandecimento do Brasil e 
da EPM. 

“Benemérito”, a qualquer cidadão ou Instituição que contribua de forma 
significativa para o crescimento e desenvolvimento da Universidade, seja por doações 
financeiras ou intelectuais. 

As proposituras de outorga dos títulos são formuladas, aprovadas e indicadas, pelo 
Depto de origem do homenageado. A seguir, os documentos são analisados por esta 
Comissão, que elabora um parecer e encaminha à Congregação para a aprovação dos 
nomes. 

Este é um resumo das atividades da Comissão de titulos honoríficos, e em nome dos 
colegas desta comissão, transmito o privilégio de fazer parte deste momento tão 
singular, que representa a maior honra conferida pela EPM. 

Encaminho os cumprimentos aos homenageados e à diretoria, do Prof. Dr. José 
Carlos Baptista, chefe do departamento de Cirurgia, por estar em reunião na SPDM. 

Encerro, reiterando mais uma vez, minhas mais intensas expressões de gratidão aos 
meus colegas da comissão, Profs Ana Luiza, Arnaldo, Clovis, Faloppa, Helena, Girão, 
Reinaldo e Ruth, pelo comprometimento, pelo trabalho de valor inestimável e pela 
convivência em ambiente tão agradável e produtivo. 

Meus agradecimentos à Daneile Roberto de Oliveira e a Marcia Grijol, secretárias 
executivas da diretoria da EPM, pela competência com que conduziram todo processo 
operacional das reuniões e da cerimônia, 

à Colsan, em nome do Prof. Manoel Girão, que possibilitou a realização dos troféus 
e do coffee break, 

ao Dr José Octavio Gonçalves de Freitas, pela gentileza de nos auxiliar no cerimonial, 

e à Profa Emilia, pela iniciativa, pela confiança depositada, pelo apoio e pela 
dedicação. 

Nossos mais sinceros cumprimentos a todos os homenageados por nos orgulhar de 
sermos EPM. 


