
Instituto Sul-Americano 
para Pesquisa Fundamental
CINCO ANOS DE ÊXITO SÃO CELEBRADOS NO INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA

O Instituto Sul- 
-Americano para 

Pesquisa Fundamental 
(ICTP-SAIFR) completa cinco 
anos e, para celebrar o ani-
versário, realizou o simpósio 
internacional Avanços da 
Ciência na América do Sul, 
de 6 a 8 de novembro.

Sediado no Instituto 
de Física Teórica (IFT) da 
Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), o ICTP- 
-SAIFR foi criado a partir de 
uma colaboração da Unesp 
com o International Center 
for Theoretical Physics in 
Trieste (ICTP) e tem apoio da 
Fapesp.

Com uma série de semi-
nários e debates, o evento 
contou com a participação 
do comitê diretor e cien-
tífico do ICTP-SAIFR, de 
membros associados da 
América do Sul e de diversos 
convidados.

No domingo (6/11), ocor-
reu uma sessão de palestras 
voltada para o público leigo, 
com a presença de David 
Gross (prêmio Nobel de Física 
de 2004), Gabriela Gonzalez 
(porta-voz da colaboração 
LIGO) e Luiz Davidovich 

(presidente da Academia 
Brasileira de Ciências).

Dia 6/11 ocorreu a 
cerimônia de abertura do 
evento. Falaram, inicial-
mente, integrantes do 
Comitê Gestor do CTP- 
-SAIFR. Fernando Quevedo, 
presidente do Comitê e 
diretor do ICTP, na Itália, 
destacou a importância do 
Instituto para a América do 
Sul: “Trata-se de um caso de 
êxito de cooperação interna-
cional”, afirmou.

Julio Cezar Durigan, 
reitor da Unesp, mencionou 
a importância cada vez 

maior das pesquisas em 
Física e Matemática para a 
sociedade: “O ser humano é 
movido a sonhos. A origem 
do IFT e, agora, os cinco 
anos do ICTP-SAIFR mos-
tram como é possível torná-
-los realidade”, salientou.

Carlos Henrique de Brito 
Cruz, diretor científico da 
Fapesp, apontou sua satisfa-
ção de verificar que foram 
obtidos relevantes resultados 
científicos. “Um dos objeti-
vos da Fapesp é justamente 
investir em colaborações 
internacionais de potencial 
como esta “, disse.

Mais informações:

<www.ictp-saifr.org/fifth>.

Rosenfeld, Durigan, Goddard e Maldacena: mesa de abertura do evento

Divulgação

Juan Maldacena, do IAS 
Princeton, EUA, ressaltou 
os benefícios para todos os 
participantes da parceria e 
apontou que a maior prova 
do êxito era o surgimento de 
experiências similares pelo 
mundo. “Isso mostra que 
estamos no caminho certo”, 
comentou.

Em seguida, falaram 
integrantes do Comitê 
Científico do ICTP-SAIFR. O 
presidente Peter Goddard, do 
IAS Princeton, EUA, apontou 
a importância da visão, do 
trabalho de equipe e da 
dedicação dos envolvidos 

no projeto. “Trata-se de 
uma excelente experiência 
que serve de modelo para a 
comunidade internacional da 
Física”, elogiou.

Rogério Rosenfeld, dire-
tor do IFT-Unesp, relembrou 
a história do Instituto que 
dirige, apontando que a 
internacionalização se fez 
presente desde o início, com 
a vinda para o Brasil de 
pesquisadores europeus e 
japoneses: “Existimos desde 
1952, fomos incorporados à 
Unesp em 1987”.

Nathan Berkovits, diretor 
do ICTP-SAIFR-Brasil, rela-
tou que, entre 2012 e 2016, a 
parceria realizou 32 escolas 
de doutorado, 16 minicursos 
avançados e 40 workshops e 
programas, envolvendo 987 
pesquisadores visitantes/
palestrantes e 2.370 estudan-
tes, sendo 1.285 do Brasil, 
723 da América do Sul e 
362 de outros continentes. 
“Seguramente as tecnologias 
do amanhã virão da Física 
Teórica de hoje”, apontou.

página

32
página

unespinforma
HOMENAGEM A 
WILLIAM SAAD 
HOSSNE

DEZEMBRO 2016 - Nº 85

página

4TABELA PARA ELIMINAÇÃO 
DE DOCUMENTOS

HOMENAGEM A 
SERVIDORES



2unespinforma

Homenagem a William Saad Hossne
AÇÃO OCORREU NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, EM SÃO PAULO, SP

A Comissão de Ética 
(CE) da Unesp 

homenageou o médico 
William Saad Hossne, 
professor da Faculdade 
de Medicina da Unesp de 
Botucatu, considerado o 
“pai ’ da Bioética no Brasil, 
falecido em maio último, 
na abertura da Reunião do 
Conselho Universitário, em 
São Paulo, SP, no dia 3 de 
novembro.

Na ocasião, o reitor 
da Unesp, Julio Cezar 
Durigan, destacou a 
importância do homena-
geado para a Universidade 
e para a Bioética no Brasil: 
“Ele engrandeceu o nome 
da Unesp e teve uma atua-
ção exemplar nas diversas 
atividades que exerceu”. 

O médico, professor 
e pesquisador Eduardo 
Moacyr Krieger, repre-
sentante da Fapesp no 
Conselho Universitário 
da Unesp, também se 
manifestou, assim como 

Pasqual Barretti, diretor 
da Faculdade de Medicina 
da Unesp de Botucatu: 
“Ele foi e continua sendo 

uma referência para todos 
nós. Permaneceu ativo 
ao longo de toda a sua 
trajetória, acompanhando 

e opinando nas ques-
tões referentes à nossa 
Unidade e à Universidade 
como um todo”.

A homenagem incluiu 
ainda fala do professor 
Clodoaldo Meneguello 
Cardoso, atual presidente 
da CE, que exaltou a 
dedicação do professor 
Saad na construção de 
uma universidade de um 
mundo melhor: “Ética é se 
preocupar com o outro, e 
o professor Saad teve isso 
como meta em sua luta de 
toda uma vida pelos valo-
res nos quais acreditava”.

Houve também exibi-
ção do vídeo ‘Depoimento 
do professor Saad sobre 
a Unesp’ e entrega de 
ramalhete de flores à 
filha Camila Saad Hossne 
Ganzales. Ela, muito 
emocionada em toda 
a cerimônia, fez breve 
discurso agradecendo a 
homenagem prestada pela 
Universidade em seu prin-
cipal colegiado. Foi ainda 
entregue à filha Andrea 
Saad Hossne uma placa-
-homenagem ao pai.

Fabiana Manfrim

W illiam Saad Hossne 

nasceu no dia 4 de 

janeiro de 1927, em São 

Paulo. Médico-cirurgião 

formado pela Faculdade 

de Medicina da USP, em 

1951, foi professor titular 

de Cirurgia da Faculdade 

de Medicina de Botucatu 

(Unesp). Tornou-se diretor 

da mesma entre os anos 

de 1984 e 1988. Foi pre-

sidente da Comissão de 

Ética da Unesp. Participou 

da criação da Fapesp 

(Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de 

São Paulo), sendo seu 

Sobre o homenageado

segundo diretor científico, 

entre os anos 1964-1967; 

foi reitor da Universidade 

de São Carlos entre os 

anos de 1979 e 1983. 

Professor Saad foi o cria-

dor, em 1995, da Conep 

(Comissão Nacional de 

Ética da Pesquisa em 

Humanos), junto ao 

Ministério da Saúde /

Conselho Nacional de 

Saúde (Brasília - DF), 

tendo sido seu coorde-

nador durante mais de 

uma década (1996-2007). 

Foi um dos pioneiros da 

criação da Sociedade 

Brasileira de Bioética 

(SBB), tornando-se seu 

primeiro presidente 

entre os anos de 1995 e 

1997. Foi o criador e atual 

coordenador do pro-

grama de pós-graduação 

em Bioética stricto sensu 

(mestrado, doutorado 

e pós-doutorado) do 

Centro Universitário São 

Camilo (São Paulo-SP). 

Coordenava o Núcleo de 

Bioética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Botucatu 

(HCFMB). Faleceu aos 

89 anos. Saad: primeiro presidente da Comissão de Ética da Unesp

Andrea recebe placa-homenagem ao pai, professor Saad

Acervo ACI
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Obra busca tornar o descarte de documentos uma rotina a ser realizada e verificada em todos os anos
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Tabela para eliminação de documentos
LIVRO SERÁ DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES

A partir do mês de dezem-
bro, a Unesp distribuirá 

para todas as suas unidades 
o livro: Plano de classificação 
e tabela de temporalidade 
de documentos da Unesp: 
atividades-meio. A tabela de 
temporalidade de documentos 
define o tempo de guarda de 
documentos de arquivo, tanto 
em papel quanto em meio 
eletrônico, a sua destinação 
final, eliminação ou guarda 
permanente, permitindo a 
eliminação com segurança dos 
documentos oficiais.

Com isto, a Unesp poderá 
otimizar o uso de recursos 
financeiros e voltar seus esfor-
ços na preservação dos docu-
mentos que realmente devem 
ser mantidos na Universidade 
por conta de questões legais e 
de memória da instituição.

A tabela contida no livro 
possibilita saber exatamente 
quais documentos devem ser 
preservados por um longo 
tempo ou permanentemente. 
Já o plano de classificação 
relaciona os mais de 400 docu-
mentos de arquivo produzidos 
e acumulados pela Unesp, 
considerando todas as 34 
unidades da Universidade.

O material foi elaborado 
pela Comissão de Avaliação 
de Documentos e Acesso 
(CADA), sob coordenação 
da professora da Unesp 
de Marília Sonia Troitiño, 
atual coordenadora do 
Centro de Documentação e 
Memória (Cedem) da Unesp 
e representante da CADA,  
entre os anos de 2014 e 2015. 
Para a sua elaboração, foram 
observadas e respeitadas as 
diretrizes e normalizações 
definidas pelo Sistema de 
Arquivos do Estado de São 
Paulo (SAESP), órgão subme-
tido à Casa Civil do Governo 
do Estado de São Paulo. 

Segundo a especialista 
em organização de arquivos 
e representante da CADA 
Maria Blassioli Moraes, em 
2016, já foi possível notar os 
efeitos da aprovação da tabela 
de temporalidade: “Vimos o 
crescimento dos pedidos de 
eliminação de documentos. 
Em 2015, a CADA recebeu seis 
pedidos de eliminação, e em 
2016 recebeu nove solicitações 
que foram elaboradas por sete 
diferentes unidades da Unesp, 

totalizando até o momento a 
eliminação de mais de 20 mil 
documentos, entre processos e 
documentos avulsos”, explica.

A estimativa é de que, 
com a publicação do livro, 
a aplicação da tabela de tempo-
ralidade se intensifique ainda 
mais em 2017, ampliando 
assim a quantidade de docu-
mentos eliminados.

Para Márcia Borgatto, 
supervisora da Seção 
Técnica de Comunicações 

da Faculdade de Ciências 
Agronômicas, da Unesp de 
Botucatu, a publicação deste 
livro é de vital importância: 
“A Unesp, que tem suas 
peculiaridades, antes não 
possuía sua própria tabela de 
temporalidade e seu plano 
de classificação. Agora, pode-
mos com tranquilidade e com 
muita segurança concluir a 
gestão de documentos tanto 
na eliminação, quanto na sua 
guarda”, diz.

Já para Vagner Roberto 
de Moraes, supervisor 
da Seção Técnica de 
Comunicações do Instituto 
de Biociências, da Unesp de 
Rio Claro, com a publicação 
da Tabela de Temporalidade 
em forma de livro haverá 
um incentivo cada vez maior 
ao seu uso. “A ideia é criar a 
prática de descarte de docu-
mentos como uma rotina a 
ser realizada e verificada 
todos os anos”, aponta.

Reprodução
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Homenagem a servidores

Reprodução

Renilde Dias da Silva, 
da Reitoria, foram 
homenageados pelos 40 
anos da Universidade 
em sessão do Conselho 
Universitário realizada 
dia 3 de novembro, em 
São Paulo, SP.

A homenagem é uma 
promoção da Comissão 
Organizadora Central 
dos 40 anos da Unesp e 
está associada à cele-
bração, em outubro, do 
Mês do Servidor Público, 
dando continuidade às 

comemorações dos 40 
anos da Unesp. Os home-
nageados, selecionados 
pelas comunidades em 
que atuam, receberam a 
Medalha Unesp de Honra 
ao Mérito pelos serviços 
prestados à Universidade.
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RECEBERAM MEDALHA UNESP DE HONRA AO MÉRITO

Fotos Fabiana Manfrim

Renilde Dias da Silva (à esq.), da Reitoria da Unesp

Paulo Cesar do Nascimento (à dir.), do Grupo 
Administrativo do Câmpus de Bauru

Leonel Benedicto Soler (à esq.), do Grupo 
Administrativo do Câmpus de Botucatu


