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DISCURSO DE POSSE DO  

PROF. DR. CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 

DIRETOR DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

 

Bom dia a todos! 

Vinte e cinco anos após minha formatura como cirurgião-dentista 

nesta esplendorosa casa de ensino e neste mesmo palco, as 

seguintes palavras ainda ecoam em minha mente: “Vá para a 

Faculdade de Odontologia de Bauru. Você será professor daquela 

faculdade.”. Disse-me, olhando no fundo dos meus olhos, ao me dar 

de presente meu primeiro jaleco branco, em fevereiro de 1990, 

minha saudosa professora de matemática, Marília Graci, da Escola 

Olavo Bilac, de São José dos Campos. Com a certeza de que se 

tratava de um delírio de minha querida mestra, um mês depois, 

cheio de incertezas e com a única aspiração de me tornar um bom 

cirurgião-dentista, iniciei meus estudos na Faculdade de 

Odontologia de Bauru junto com outros 49 jovens igualmente 

sonhadores.  

Ao chegar a Bauru fui adotado pela saudosa Sra Loizer Pegolo 

Calvi, a Vó Lu, hoje aqui representada pela filha primogênita, Vitória 

Lélia Calvi. Vó Lu me deu muito amor, exemplos de bondade e 

minimizou a saudade que eu sentia de minha família. A amizade 
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sincera com a família dela perdura até os dias de hoje com a quarta 

geração: filhas, netos e bisnetos. 

Nos bancos escolares da Faculdade de Odontologia de Bauru, no 

início do segundo ano, fui um dos 4 votados pela minha turma, 

extremamente bondosa para comigo, para ser bolsista do então 

Programa Especial de Treinamento (PET), hoje Programa de 

Educação Tutorial. Neste notável programa, durante 3 anos pude 

fazer minha iniciação científica, indissociada do ensino e da 

extensão, tendo como tutor o Prof. Dr. Eduardo Batista Franco, um 

grande mestre e incentivador até os dias atuais. Ao passar pelas 

disciplinas de Farmacologia e Fisiologia, ainda no segundo ano da 

graduação, o nosso grande mentor, o saudoso Prof. Dr. Antonio 

Gabriel Atta, que empresta seu nome à nossa biblioteca, fez-me um 

convite para que eu pensasse na possibilidade de seguir a carreira 

acadêmica. Segui meu caminho até o quarto ano da faculdade, 

cursando com empenho todas as disciplinas do currículo, porém 

sempre mantendo um contato estreito com o Prof. Atta, e também 

com os queridos Prof. Dr. Roberto Loureiro Maringoni, hoje 

representado pela filha Maria Inês Maringoni, e o Prof. Dr. Alceu 

Sérgio Trindade Junior, outro excelente professor e grande 

incentivador. Em tempo, explico que as vestes talares que hoje 

trajamos foram minha escolha para homenagear nosso saudoso 



3 

 

Prof. Dr. Antonio Gabriel Atta, pois como aprendi com sua saudosa 

esposa, Mary Angeline Atta, e a filha primogênita, Profa Dra Maria 

Teresa Atta, docente desta casa e aqui presente, o dia mais feliz 

deste caro professor era aquele em que usava sua beca e seu 

capelo, com os quais foi sepultado.  

Para conseguir permanecer em Bauru e concluir a graduação, não 

poderia deixar de agradecer o apoio financeiro que recebi da 

Universidade de São Paulo, pois como aluno de baixa renda tive 

toda a ajuda possível, dentro da política de permanência estudantil, 

como a extinta bolsa Eduardo Panadés, a bolsa moradia no nosso 

querido alojamento, o CRUSP, e a bolsa alimentação. E por se 

tratar do curso de nível superior mais caro que existe, toda essa 

ajuda não foi suficiente e o complemento veio do árduo e prazeroso 

trabalho todas as noites, como professor de química para alunos do 

ensino médio na Escola Estadual José Aparecido Guedes Azevedo, 

hoje aqui representada pela colega de então, Profa de Inglês Vânia. 

Após concluir a graduação na Faculdade de Odontologia de Bauru, 

iniciei o Mestrado, sob a orientação da Profa Dra Maria Cristina de 

Oliveira Salgado, no Departamento de Farmacologia da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Passada a defesa da dissertação, inscrevi-me em processo seletivo 

na Faculdade de Odontologia de Bauru e no dia 5 de maio de 1997 
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tornei-me Assistente da disciplina de Farmacologia. Portanto, sete 

anos após minha chegada a Bauru, a profecia da Profa Marília 

Graci se concretizou e um novo capítulo se iniciou na minha vida 

profissional. 

Em 1998 voltei à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para 

iniciar o Doutorado, novamente sob a firme orientação da Profa Dra 

Maria Cristina de Oliveira Salgado e espetacular coorientação do 

exigente Prof. Dr. Eduardo Brandt de Oliveira, do Departamento de 

Bioquímica e Imunologia daquela escola. Durante 15 meses fui 

agraciado com bolsa de doutorado-sanduíche do CNPq para 

realizar parte da tese no Medical College of Wisconsin, Estados 

Unidos da América, sob a supervisão do brilhante Prof. Andrew 

Seth Greene. Aos meus três orientadores do doutorado, meus 

sinceros agradecimentos pela preciosa e sólida formação como 

pesquisador. 

Em 2002 reassumi minhas atividades profissionais na Faculdade de 

Odontologia de Bauru, agora na função de Professor Doutor. 

Vieram em 2006 o concurso de Livre-Docente e em 2011 o 

concurso para provimento de cargo de Professor Titular. A 

generosidade, principalmente dos docentes e servidores técnico-

administrativos do Departamento de Ciências Biológicas, e de toda 
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a comunidade da Faculdade de Odontologia de Bauru me conduziu 

para funções administrativas e de gestão e concomitantemente 

honrei minhas obrigações na graduação e pós-graduação. 

Indubitavelmente até o momento a mais nobre e desafiadora tarefa 

foi a de Vice-Diretor, de 2014 a 2018. Porém, o que poderia parecer 

difícil tornou-se um grande prazer e alegria por ter sido guiado pela 

sabedoria da Profa Dra Maria Aparecida de Andrade Moreira 

Machado, que verdadeiramente como grande professora segurou 

as minhas mãos e me ensinou grandes lições sobre gestão, 

principalmente de focar em ações que pudessem beneficiar toda a 

Faculdade de Odontologia de Bauru e não apenas um segmento da 

nossa escola. Agradeço do fundo do meu coração à Profa Maria 

Aparecida por toda a confiança que depositou em mim e pelas 

tarefas nobres e desafiadoras que me incumbiu tanto na Faculdade 

de Odontologia de Bauru como no Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais na posição de Superintendente Substituto 

por ela indicado. Honrei minha palavra de lealdade e fidelidade à 

minha Diretora e ao final dos 4 anos do nosso mandato, ganhei não 

apenas uma grande parceira de trabalho, mas muito mais 

importante que isso, uma grande amiga. Muito obrigado por tudo, 

querida Profa Cidinha, inclusive por ter dado ao nosso campus o 

grande presente do curso de Medicina! E parabéns pela nobilíssima 
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posição de Pró-Reitora de Cultura e Extensão da Universidade de 

São Paulo, o que é motivo de grande orgulho e festa para a 

Faculdade de Odontologia de Bauru. Tenho certeza absoluta de 

que a Universidade de São Paulo ganhará muito com os projetos 

que a senhora implementará por meio dessa Pró-Reitoria. Também 

aproveito o momento para agradecer e dividir todas as minhas 

conquistas aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru e em todas 

as instâncias da Universidade de São Paulo, com a pessoa mais 

generosa que já conheci, meu colega da disciplina de 

Farmacologia, Prof. Dr. Flávio Augusto Cardoso de Faria, por 

honrar praticamente sozinho todos os compromissos com a 

graduação, desde 2014, de maneira espontânea e sem me pedir 

nada em troca. Muito obrigado, meu querido amigo, meu grande 

irmão! Suas atitudes de parceria para comigo são a grande prova 

do seu amor por esta casa! 

Em seus 56 anos de existência, a serem completados em 17 de 

maio próximo, a Faculdade de Odontologia de Bauru consolidou-se 

como uma respeitada unidade da Universidade de São Paulo 

devido à gestão responsável e firme de todos seus diretores e ao 

trabalho árduo, sério e comprometido de toda a sua comunidade 

interna, composta por docentes, servidores técnico-administrativos, 

estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e pós-
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doutorandos. Como consequência natural, a Faculdade de 

Odontologia de Bauru ganhou posição de destaque no cenário 

nacional e internacional pela excelência de suas atividades de 

pesquisa, ensino e extensão à população nas áreas de Odontologia 

e Fonoaudiologia. Portanto, é mais que oportuno saudarmos os 

Diretores da Faculdade de Odontologia de Bauru de gestões 

anteriores hoje presentes a essa cerimônia, os quais sempre serão 

reverenciados por nós, em nome da história desta faculdade: Prof. 

Dr. Luiz Ferreira Martins (1970-1974), Prof. Dr. José Mondelli (1982-

1986), Prof. Dr. Bernardo Gonzalez Vono (1986-1990), Profa Dra 

Maria Fidela de Lima Navarro (2002-2006), Prof. Dr. Luiz Fernando 

Pegoraro (2006-2010), Prof. Dr. José Carlos Pereira (2010-2014) e 

Profa Dra Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado (2014-

2018). Também manifestamos nosso profundo respeito e admiração 

aos Diretores que já passaram para outro plano ou que não 

puderam estar presentes hoje. 

Julgamos que a continuidade da boa gestão da Faculdade de 

Odontologia de Bauru sempre exigirá dirigentes que respeitem essa 

história de sucesso. O êxito da nossa faculdade mostra claramente 

que o compartilhamento de responsabilidades, compromissos e 

ações une pessoas e estimula o crescimento coletivo. Sendo assim, 

como egressos do curso de graduação em Odontologia desta casa 
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e com experiência acumulada ao longo das nossas carreiras na 

gestão em diferentes instâncias, no final de 2017, Prof. Guilherme 

Janson e eu apresentamos nossa chapa na candidatura à Diretoria 

da Faculdade de Odontologia de Bauru para o período de 2018 a 

2022. Agradeço ao nosso Vice-Diretor pela parceria e pela coragem 

de estar ao meu lado para juntos liderarmos nossa comunidade, 

que é extremamente comprometida. Prof. Guilherme Janson e eu 

também aproveitamos a oportunidade para, mais uma vez, 

agradecermos a cada um dos eleitores pelo voto de confiança que 

depositaram em nossa chapa. Faremos tudo que estiver ao nosso 

alcance para não desapontá-los.  

Caberá à nossa nova Diretoria da Faculdade de Odontologia de 

Bauru dar continuidade e implementar ações que, principalmente, 

aperfeiçoem os serviços que prestamos à sociedade que nos 

mantém e que paralelamente busquem melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que aqui trabalham. Assumimos o compromisso 

de manter a excelência alcançada com um olhar para o futuro a fim 

de que eventualmente façamos mudanças que se fizerem 

necessárias para o progresso contínuo da nossa amada Faculdade 

de Odontologia de Bauru. É oportuno destacarmos nossa proposta 

de manter o alinhamento desta Diretoria em consonância com as 

políticas, prioridades e direcionamentos estabelecidos pela nova 
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gestão reitoral, sob a liderança do nosso Magnífico Reitor, Prof. 

Vahan Agopyan. Entendemos que tais compromissos devam ser 

traduzidos em ações, as quais apresentamos no nosso plano de 

gestão e cujas metas e objetivos dividimos recentemente com todas 

as comissões estatutárias, departamentos e representantes 

discentes e de servidores técnico-administrativos. Prof. Guilherme 

Janson e eu acreditamos que somente unindo forças nossas ideias 

poderão sair do papel para serem efetivamente concretizadas. 

Estamos abertos ao diálogo e também para realizarmos mudanças 

no nosso projeto de gestão que possam emanar da comunidade, 

que tão bem conhece nossa realidade e de forma proativa 

certamente poderá nos ajudar na administração. 

Em consonância com as metas da nova gestão reitoral, a 

graduação novamente será prioridade da nossa gestão. Os cursos 

de graduação em Odontologia e Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru estão entre os melhores do País e da 

América Latina. Recentemente o curso de Odontologia passou por 

mudança curricular, o que exige a continuidade da avaliação por 

parte de docentes e estudantes e também de egressos. Essa 

avaliação trará subsídios para eventuais ajustes a serem discutidos 

com todas as partes envolvidas. Aqui vale lembrarmos também das 

nossas irmãs, a Faculdade de Odontologia de São Paulo, com seus 
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dirigentes aqui presentes e já cumprimentados, e a Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, pois, juntos, nossos três cursos de 

graduação em Odontologia colocam a Universidade de São Paulo 

nos primeiros lugares em diferentes rankings internacionais na 

nossa área. Em relação ao curso de Fonoaudiologia, existe 

necessidade de apoiar e acompanhar as mudanças curriculares que 

serão iniciadas a partir de 2018, as quais foram realizadas com 

base nas recomendações do Conselho Estadual de Educação.  

A implantação do curso de Medicina em nosso campus era um 

sonho de muitos, como o saudoso Prof. Dr. Antonio Gabriel Atta e o 

Prof. Dr. Roberto Loureiro Maringoni, médicos apaixonados pelo 

ensino de Farmacologia e Fisiologia, e que como tantos outros 

professores sempre nos lembraram da filosofia implantada pelo 

Prof. Dr. Paulo de Toledo Artigas, Diretor da Faculdade de 

Odontologia de Bauru de 1960 a 1970, o mais longevo, de fazer 

com que o cirurgião-dentista fosse o médico da boca. 

Temporariamente abrigado pela Faculdade de Odontologia de 

Bauru, o curso de Medicina, que iniciou suas atividades em março 

deste ano, está criando um novo ambiente em relação ao ensino de 

graduação no nosso campus, pois a proposta deste curso envolve 

metodologias ativas, que já são uma realidade para algumas 

disciplinas do curso de Fonoaudiologia. Sendo assim, o curso de 
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Medicina poderá contribuir para o aprimoramento e ampliação do 

processo de utilização de metodologias ativas em nosso campus, 

inclusive para o ensino de graduação em Odontologia. 

Em futuro breve Prof. Guilherme Janson e eu acreditamos que será 

concretizado o projeto maior da criação da Faculdade de Medicina 

do campus da Universidade de São Paulo em Bauru, que terá como 

semente o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 

mas o vínculo da Faculdade de Odontologia de Bauru com a 

Medicina será eterno. E garantimos aos estudantes de Odontologia 

e Fonoaudiologia que não serão esquecidos em detrimento dos 

irmãos mais novos da Medicina. Se trabalharmos de forma 

harmoniosa e bem organizada, toda e qualquer melhoria para um 

curso poderá beneficiar os outros, pois tudo sempre será 

compartilhado por todos os cursos de graduação deste campus. 

Neste momento é mais que justo reconhecermos todo o empenho 

daqueles que abraçaram a causa do curso de Medicina sob a firme 

liderança do Prof. Dr. José Sebastião dos Santos, coordenador do 

curso e Superintendente “pro tempore” do Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais. São eles: Prof. Dr. Gerson Alves 

Pereira Júnior, Prof. Dr. Luiz Fernando Ferraz da Silva, Profa Dra 

Alessandra Mazzo, Prof. Dr. Amaury Lelis Dal Fabbro, Prof. Dr. 

Richard Halti Cabral, Prof. Dr. Chao Lung Wen, Dr. Cristiano 
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Tonello, todos os professores do Departamento de Ciências 

Biológicas, servidores técnico-administrativos da Faculdade de 

Odontologia de Bauru e do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais e todos os demais professores e colaboradores 

convidados que estão tornando realidade um projeto ousado e 

diferente no ensino da Medicina na Universidade de São Paulo. A 

doação do precioso tempo de todas essas pessoas ao projeto do 

curso de Medicina do campus da Universidade de São Paulo em 

Bauru é algo tocante e aqui Prof. Guilherme e eu expressamos 

nosso mais profundo agradecimento a todos esses colaboradores e 

obviamente aos estudantes, que têm se dedicado ao curso de 

forma exemplar. 

Sendo assim, dentre outras ações, para os três cursos de 

graduação, Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina, estimularemos 

a ampliação de disciplinas que tenham o Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais como cenário de prática; valorizaremos 

a formação empreendedora dos alunos, por exemplo com o 

estímulo à criação de ligas; reativaremos estudos sobre duplo 

diploma em Odontologia com a Universidade do Porto, em Portugal, 

e daremos continuidade à troca de equipamentos em clínicas e 

laboratórios destinados ao ensino de graduação. Também faremos 

todos os esforços para que continue a expansão da graduação no 
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nosso campus, Magnífico Reitor, por exemplo, com a criação do 

curso de Enfermagem, que naturalmente se adequaria à vocação 

deste campus, a área da saúde, e complementaria os três cursos já 

existentes.  

Os programas de pós-graduação de Ciências Odontológicas 

Aplicadas e de Fonoaudiologia alcançaram resultados expressivos 

na última avaliação da CAPES com as notas 6 e 5, 

respectivamente, graças às diretrizes estabelecidas pela Comissão 

de Pós-Graduação, então presidida pelo nosso atual Vice-Diretor, 

Prof. Dr. Guilherme Janson, e pelas Comissões Coordenadoras dos 

Programas, à época coordenadas pelas Profa Dra Izabel Regina 

Fischer Rubira Bullen e Profa Dra Kátia de Freitas Alvarenga. 

Porém, sabemos que ainda há alguns pontos a serem melhorados 

para mantermos nossas notas ou almejarmos patamares mais altos. 

Assim, Prof. Guilherme e eu focaremos em algumas propostas, tais 

como o incentivo à implantação de disciplinas ministradas em língua 

inglesa; aos intercâmbios de pesquisadores e alunos com 

instituições nacionais e estrangeiras e aos programas de dupla-

titulação. 

Na Faculdade de Odontologia de Bauru a pesquisa é integrada com 

a graduação e a pós-graduação como estratégia de ensino. A 
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notável captação de recursos para pesquisa pelos docentes tem 

permitido publicações em respeitadas revistas de circulação 

internacional e número elevado de citações em diferentes bases de 

dados nacionais e internacionais. O sucesso nas atividades de 

pesquisa também é creditado às bolsas de estudo recebidas por 

estudantes de graduação e pós-graduação. Assim, no âmbito da 

graduação é muito importante estimular estudantes e docentes a 

solicitarem bolsas nos programas de iniciação científica do CNPq, 

do PET, da FAPESP e do Programa Unificado de Bolsas da Pró-

Reitoria de Graduação, sendo este parte integrante da política de 

apoio à permanência e formação estudantil (também com projetos 

na versão de pesquisa). Na pós-graduação, as bolsas das agências 

de fomento como CNPq, CAPES e FAPESP são essenciais para 

que os estudantes de mestrado e doutorado possam dedicar-se 

exclusivamente aos seus estudos e pesquisas. Portanto, é muito 

importante estimular a solicitação de bolsas para estudos no Brasil 

e no exterior. Para as atividades de pesquisa propomos, por 

exemplo: dar continuidade às melhorias no Centro Integrado de 

Pesquisa (CIP)-II (com equipamentos a serem adquiridos com 

reserva técnica institucional da FAPESP e mobiliário) e ao sistema 

de gestão do uso deste centro por usuários externos e internos; 

definir plano de gestão para utilização do Centro de Pesquisas 
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Clínicas com objetivo de realizar ensaios clínicos com fomento de 

agências e em parceria com entidades não governamentais; 

estimular a implantação de novas linhas de pesquisa para aumentar 

a competitividade na obtenção de recursos financeiros junto a 

agências de fomento e entidades não governamentais; manter e 

melhorar a estrutura do biotério para os experimentos com animais; 

estimular intercâmbios, convênios e financiamentos externos 

(governamentais e não governamentais); estimular a ida de 

docentes para estágios de pós-doutorado em instituições 

renomadas do exterior a fim de fortalecer linhas de pesquisa e 

aumentar a possibilidade de intercâmbio para outros docentes e 

estudantes; ampliar a ação do nosso Escritório de Apoio à Pesquisa 

para auxiliar os pesquisadores nas atividades administrativas 

relacionadas à execução de seus projetos de pesquisa e manter o 

apoio ao periódico genuinamente produzido pela Faculdade de 

Odontologia de Bauru, mas não endógeno, o Journal of Applied 

Oral Science, indexado em todas as bases internacionais mais 

prestigiadas como PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e 

que se consolidou como a primeira revista científica brasileira da 

área de Odontologia e Fonoaudiologia a receber fator de impacto no 

Journal Citation Reports. Tenho muito orgulho de ter sido Editor-

Chefe dessa importante revista durante 8 anos e agora vê-la 



16 

 

alçando voos mais altos e levando o nome da Faculdade de 

Odontologia de Bauru e da Universidade de São Paulo para todos 

os cantos do mundo por meio da boa ciência. 

A Faculdade de Odontologia de Bauru mantém estreita relação com 

a sociedade por meio das atividades de cultura e extensão, 

principalmente por meio dos milhares de atendimentos clínicos 

prestados à população nas clínicas de Odontologia e 

Fonoaudiologia. Também merece destaque a divulgação do 

conhecimento adquirido por docentes por meio da ministração de 

cursos de especialização, de atualização e de outras várias 

modalidades; pela participação de docentes em eventos científicos; 

em assessorias e consultorias, bem como na participação regular 

das atividades em programas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

e de projetos sociais, além da abertura dos muros da Faculdade de 

Odontologia de Bauru para visitas monitoradas, apresentações 

artísticas e outros eventos. Assim, Prof. Guilherme Janson e eu 

propomos, dentre outras ações: fortalecer a parceria da Faculdade 

de Odontologia de Bauru com a Secretaria Municipal de Saúde; 

promover capacitação, treinamentos e simpósios a cirurgiões-

dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde dos 68 

municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS)-6 como 

contrapartida da pactuação no convênio com o Sistema Único de 
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Saúde; manter o apoio e melhorar a organização e gestão de 

programas já existentes, tais como FOB/USP em Rondônia, 

Semana de Arte e Cultura, Telessaúde, Semana USP de Ciência e 

Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e visitas 

monitoradas, dentre outros. 

Não posso deixar de mencionar que muitas das nossas estratégias 

de trabalho estão pautadas nos ensinamentos do MBA em Gestão 

Pública, um divisor de águas na minha formação como gestor, 

oferecido pela Escola Técnica e de Gestão da Universidade de São 

Paulo, sob a batuta dos competentíssimos Prof. Dr. João Luiz 

Passador e Profa Dra Claudia Souza Passador, presente nessa 

cerimônia, o qual frequentei durante os anos de 2014 e 2015 

juntamente com a Profa Dra Maria Aparecida de Andrade Moreira 

Machado. Magnífico Reitor e demais professores, recomendamos 

esse precioso curso a qualquer profissional que almeja entrar na 

carreira administrativa e de gestão! 

Como os senhores puderam perceber, ao longo da minha trajetória 

a generosidade da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 

Universidade de São Paulo e de muitas pessoas tornou tudo mais 

fácil para mim, portanto não conquistei nada sozinho, e 

singelamente tento expressar minha gratidão a elas nesse discurso. 

Muito importantes para a minha carreira foram todos os meus 
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orientados de iniciação científica, mestrado e doutorado e 

supervisionados de pós-doutorado. Sinto-me muito orgulhoso por 

ter vários deles como docentes e pesquisadores em instituições do 

Brasil, incluindo a Faculdade de Odontologia de Bauru, a Faculdade 

de Odontologia de São Paulo e outras Unidades da Universidade de 

São Paulo, e também do exterior. É claro que preciso agradecer 

aos colegas das disciplinas de Farmacologia, Fisiologia e Genética, 

pelo incentivo constante e compartilhamento de espaço de salas e 

laboratórios que dividimos no passado ou atualmente. São eles os 

Professores Doutores Inge Elly Kiemly Trindade, Ivy Kiemle 

Trindade Suedam, Leonardo Rigoldi Bonjardim e Lucimara Teixeira 

das Neves e os servidores técnico-administrativos Thiago José 

Dionísio, Viviane Aparecida Parisi, Elza Torres, Aldivina Mendes da 

Silva, Vera Lúcia Rufino, Lucila Rodrigues Gomes de Souza, Dirceu 

Dias de Moraes, Roberto Favaro e Marina dos Santos Correa. Peço 

desculpas às pessoas que não foram mencionadas, afirmando que 

isso não significa serem menos importantes para mim, pois aqui eu 

ficaria por horas e horas infindáveis citando todos. 

Defino-me como um produto da educação de excelência que me foi 

dada na Escola Olavo Bilac de São José dos Campos, por meio de 

bolsa de estudo, e na Universidade de São Paulo, com sua política 

de permanência estudantil na graduação na Faculdade de 
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Odontologia de Bauru para um aluno de baixa renda como eu, e 

com a excelência da pós-graduação stricto sensu no mestrado e no 

doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A pesquisa 

literalmente me abriu as janelas do mundo e, dentre outras 

conquistas, me deu o privilégio de ser coordenador de área da 

FAPESP, atividade que exerço com muito orgulho há 10 anos e que 

me brindou com grandes amigos, como o Prof. Dr. Edgard Graner, 

o Prof. Dr. Paulo Tambasco de Oliveira e a Profa Dra Marcia Mayer 

e também com a oportunidade de exercitar a justiça e a 

imparcialidade nos julgamentos juntamente com pesquisadores de 

grande calibre, como os três já mencionados, e os coordenadores 

adjuntos, como o caro Prof. Dr. Walter Colli, com quem aprendemos 

muito a cada semana. Nunca encontrarei palavras para agradecer 

por tudo de maravilhoso que alcancei por meio da educação e da 

pesquisa com a dedicação de todos os meus professores, profissão 

que escolhi e que acredito ser a mais difícil de todas pelo fato do 

professor ser exemplo ao estudante. Portanto, pelo valor que dou à 

educação, tenho que homenagear meus professores e peço 

desculpas a todos por escolher apenas um deles, que me marcou 

profundamente e me definiu como profissional. Contarei aos 

senhores uma breve passagem. No meu último semestre do curso 

de graduação em Odontologia, chamei meu orientador de clínica 
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para avaliar um procedimento que eu havia realizado. Do alto da 

sua seriedade e olhando furiosamente no fundo dos meus olhos, 

esse professor me falou: “Carlos, isso é falta de capricho!”. Para 

mim aquilo foi como uma lança no meu coração, tamanha foi a dor 

que senti e a vergonha que passei. Mas respirei fundo e entendi 

que meu querido professor apenas queria me dar a maior lição que 

um mestre pode ensinar ao seu estudante: fazer tudo com amor, 

sempre dando o seu melhor. Já contei essa história para ele, que 

jura não se lembrar desse evento, mas eu nunca me esquecerei! 

Ele está aqui hoje para minha grande alegria! É o Prof. Dr. José 

Carlos Pereira, Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru na 

gestão 2010-2014. Portanto, estimado Prof. Pereira, agora olhando 

no fundo dos olhos do senhor, prometo, em público, que cuidarei 

com todo capricho e zelo da nossa amada Faculdade de 

Odontologia de Bauru, como o senhor o fez na sua gestão quando 

nos liderou. Muito obrigado!  

E claro, eu não poderia terminar minha fala sem falar da minha 

família! Além da educação escolar, minhas irmãs Lenira e Sandra, 

aqui presentes, meu irmão Claudio e eu recebemos a mais preciosa 

educação no berço de nosso lar com nossa saudosa mãe. Dona 

Lenira Simplício Ferreira, nordestina e sozinha, nos tornou 

corajosos, fortes e guerreiros e com sua labuta diária em seu 
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comércio de vila, nos ensinou que na vida temos de ter orgulho das 

nossas origens, sermos honestos e trabalhadores, que devemos 

respeitar o próximo, nos livrarmos de qualquer tipo de preconceito e 

não julgarmos as pessoas pela roupa que vestem, pela raça, cor da 

pele, orientação sexual, religião ou classe social, pois sempre há a 

oportunidade de se fazer caridade a quem quer que seja mesmo 

com poucos recursos financeiros.  

A vida na periferia pobre e a oportunidade de estudarmos em 

excelentes escolas particulares, com bolsas de estudo ou com 

parcelamentos intermináveis que nossa mãe honrou, nos 

mostraram o choque das classes sociais do mundo real e nos 

revelaram um paradoxo que só poderia ser transposto por meio da 

educação, o único meio que acredito ser capaz de fazer as reais 

transformações sociais, as quais, aliás, são tão urgentes e 

fundamentais nos dias atuais ao nosso querido Brasil! E são esses 

os valores que hoje passamos para nosso sobrinho, Claudio Junior, 

estudante de Engenharia de Materiais na Universidade Federal de 

São Carlos, e aos meus filhos Samuel e Kathlyn, meus maiores 

amores e a quem dedico minha vida de corpo e alma! Agradeço 

também à babá Suellen, aqui presente, que entende perfeitamente 

seu papel em nosso lar e também faz parte da nossa história e da 

nossa família. Agradeço também a presença do meu irmão, Eder 
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Carlos Guedes dos Santos, Professor da Universidade Federal de 

Goiás, aqui presente. Muito obrigado, Eder. 

Congratulo-me também com a família do nosso Vice-Diretor, Prof. 

Dr. Guilherme Janson, principalmente em respeito ao saudoso Prof. 

Dr. Waldyr Janson, pai do Prof. Dr. Guilherme Janson, um dos 

pilares e fundadores da Faculdade de Odontologia de Bauru e um 

dos pioneiros da internacionalização desta casa, que teve a 

coragem de ir aos Estados Unidos da América com toda a família, 

incluindo o Prof. Guilherme Janson e seus irmãos, no final da 

década de 1960, a fim de realizar seu mestrado. Anos mais tarde, o 

Prof. Dr. Guilherme Janson escreveu sua linda história como 

primeiro colocado no vestibular, brilhante aluno de graduação, de 

mestrado e de doutorado na Faculdade de Odontologia de Bauru, 

seguindo novamente para a América do Norte, agora ao Canadá, 

para fazer seu pós-doutoramento na Universidade de Toronto e ser 

um dos poucos brasileiros a se credenciar como Member of the 

Royal College of Dentists of Canada. Toda essa trajetória impecável 

o tornou um excelente professor, além de pesquisador diferenciado 

e respeitado mundialmente na área de ortodontia. Professor Dr. 

Guilherme Janson, o senhor é um orgulho para a Faculdade de 

Odontologia de Bauru! Agradeço pela cumplicidade e parceria que 

tem demonstrado em tão pouco tempo do nosso mandato! 
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Peço desculpas a todos por ter tomado tanto tempo e atenção dos 

senhores. Que a minha história, a história do Prof. Dr. Guilherme 

Janson e a de tantos professores que já subiram e tantos outros 

que subirão nesse púlpito inspirem pessoas a acreditarem que seus 

sonhos podem se tornar realidade! E por falar em acreditar, finalizo 

minha fala com um trecho da letra da canção MAIS UMA VEZ, 

composta pelo saudoso Renato Russo, em 1986, esperando que 

principalmente os jovens estudantes aqui presentes inspirem-se 

nela, como eu me inspirei no auge da minha adolescência, 

principalmente em momentos de dificuldade! A letra diz mais ou 

menos assim: 

“Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei. 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 

Espera que o sol já vem. 

Tem gente que está do mesmo lado que você 

Mas deveria estar do lado de lá. 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar. 

Tem gente enganando a gente 

Veja a nossa vida como está. 

Mas eu sei que um dia a gente aprende. 
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Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no 

sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém. 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Mas eu sei que um dia a gente aprende. 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita, sempre alcança” 

 

O Prof. Guilherme Janson e eu acreditamos que a Faculdade 

de Odontologia de Bauru e a Universidade de São Paulo 

sempre alcançarão tudo de bom que elas merecem. 

Esperamos que todos aqui presentes também acreditem, pois 

como disse o poeta Renato Russo, quem acredita sempre 

alcança! Viva a Educação! Viva a Faculdade de Odontologia 

de Bauru! Viva a Universidade de São Paulo!  

Muito obrigado! 


