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Professor Titular do Instituto Física de São Carlos – IFSC. Doutor em Física pela 

USP, com estágio na Universitá di Genova, Itália (1993). Já formou mais de 

250 pesquisadores de Iniciação Científica ao Pós-doutorado. Desenvolve 

pesquisa na área de Física e de Ciências dos Materiais.  

É coordenador de difusão científica do Centro para o Desenvolvimento de 

Materiais Funcionais (Cepid/Fapesp). É membro titular da Academia de 

Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp). É um dos fundadores da Sociedade 

Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat) e da Associação Brasileira de 

Crescimento de Cristais. Presidente do Conselho Curador da Fuvest desde 

2018. 

Vice-reitor da USP (2018-2021), responsável pela gestão administrativa e 

financeira da Universidade. Desenvolveu vários projetos que tornaram a 

gestão mais eficiente e eficaz, com destaque para os programas USP Eficiente, 

USP Base e a criação do Departamento de Convênios. Em parceria com as Pró-

Reitorias de Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão criou várias ações e 

Editais, com destaque para a criação do programa USP Municípios, que 

articula 645 municípios do Estado, e do programa USP Vida, que reúne uma 

série de pesquisas e projetos em diferentes áreas do conhecimento, visando 

ao enfrentamento e à superação da Covid-19. Além de ter encaminhado 

inúmeras obras de recuperação do patrimônio físico da Universidade e 

investimentos em infraestrutura de rede, que trouxeram condições para a 

manutenção de boa parte das atividades durante o período pandêmico.  

Foi pró-reitor de Graduação da USP (2014-2018), sendo responsável pela 

condução do processo de rompimento com o ingresso exclusivo à USP via 

FUVEST, com a adoção do Sisu/Enem, uma ação efetiva de inclusão social e 

posterior aprovação da reserva de vagas para escola pública e PPI (pretos, 

pardos e indígenas), ação concreta a favor da diversidade e do 

reconhecimento da escola pública. Também é destaque na sua gestão, o 

programa #VempraUSP, criado em 2017, do qual a Cuco – Competição USP 

de Conhecimento faz parte, programa em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, com o envolvimento de quase 4 mil escolas 

de todas as cidades do Estado. 

 Foi diretor do IFSC no período de 2010 a 2014, atuação reconhecida pela 

aproximação com a sociedade e, em especial, com as escolas públicas e 

instituições de pesquisa de excelência.  

 


