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Pesquisadores recebem homenagem do CNPq 

 
Carlos Cruz 

O CNPq homenageou nesta segunda-feira 27 pesquisadores pela excelência de seus 
trabalhos em prol ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Esta foi a 
primeira entrega do título de Pesquisador Emérito, prêmio criado este ano pelo 
Conselho Deliberativo do CNPq e que será outorgado anualmente ao pesquisador 
brasileiro ou estrangeiro, radicado no Brasil há pelo menos 10 anos, pelo conjunto 
de sua obra científico-tecnológica e por seu renome junto à comunidade 
científica. 

Entre os homenageados, há cientistas das mais diversas áreas, tanto de humanas 
quanto de exatas, que dedicaram uma vida inteira à pesquisa de temas relevantes 
para o país e ao longo de suas carreiras ocuparam importantes cargos de gestão 
em instituições de ensino e órgãos públicos, obtiveram prêmios e possuem uma 
extensa lista de artigos, trabalhos e livros publicados. 

Segundo o Professor Eduardo Krieger, Doutor em Fisiologia Cardiovascular, que 
falou em nome de todos os homenageados, este é um reconhecimento importante 
pois revela que, mesmo depois de se afastarem da pesquisa após anos de trabalho, 
os esforços de cada um ainda são lembrados. “Nós sempre estivemos presentes na 
vida do CNPq e acompanhamos toda a evolução da ciência brasileira. Agora, é um 
orgulho estar de volta para receber esta homenagem”, afirmou Krieger. 



 

Durante a cerimônia, o CNPq lembrou da importância do cientista César Lattes, 
falecido recentemente e a quem a ciência brasileira, em especial o estudo da 
Física, deve muito. 

A escolha dos pesquisadores que receberão o título será feita a cada ano, antes do 
mês de abril, pelo plenário do Conselho Deliberativo, sendo inelegíveis os bolsistas 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq com a bolsa em período de vigência. O 
agraciado receberá, além do título, o direito a até seis diárias e passagens para a 
participação de um congresso científico, no país ou no exterior, de sua escolha, no 
ano da concessão do prêmio ou no ano subseqüente. 

Na ocasião, o CNPq também prestou homenagens aos servidores que completam 
neste ano 25 anos de Casa. Ao todo, 31 servidores receberam uma placa 
comemorativa pelo tempo de serviço dedicado à ciência e tecnologia. 

Segue, abaixo, a lista de agraciados com o título de Pesquisador Emérito: 

LEA FERREIRA CAMILLO COURA (Medicina) 
MARIA ISAURA PEREIRA DE QUEIROZ (Sociologia) 
MARIA YEDDA LEITE LINHARES (História) 
SUELI MARIA MARINO VIEGAS (Astronomia) 
ALBERTO AUGUSTO GONÇALVES DE F. CASTRO RIBEIRO (Morfologia) 
ALUÍZIO ROSA PRATA (Medicina) 
ANTÔNIO CÂNDIDO DE MELLO E SOUZA (Letras e Literatura) 
BENJAMIN GILBERT (Química) 
CARLOS EDUARDO DA ROCHA MIRANDA (Biofísica) 
CÉSAR TIMO-IARIA (Fisiologia) 
EDUARDO MOACYR KRIEGER (Fisiologia) 
FRANCISCO JUAREZ RAMALHO PINTO (Imunologia) 
GIL DA COSTA MARQUES (Física) 
IRAJÁ DAMIANI PINTO (Geociências) 
ISAÍAS RAW (Medicina) 
JAYME TIOMNO (Física) 
JOSÉ DEODORO TRANI CAPOCCHI (Engenharia Mecânica) 
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIREDO (Medicina) 
JOSÉ ISRAEL VARGAS (Física) 
JOSÉ LEITE LOPES (Física) 
JOSÉ ROBERTO GIGLIO (Bioquímica) 
LIONEL SEGUI GONÇALVES (Genética) 
MARCELLO DAMY DE SOUZA SANTOS (Física) 
OSCAR SALA (Física) 
OSWALDO FROTA PESSOA (Genética) 
THALES DE BRITO (Medicina) 
WALDIMIR PIRRÓ Y LONGO (Engenharia Mecânica) 
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