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Discurso de posse do Prof. Dr. Sebastião de Sousa Almeida, na função de 

Diretor da FFCLRP-USP - 18/08/2008 
 

Profa. Dra. Suely Vilela, Magnífica Reitora da Universidade de São Paulo, em nome de 
quem cumprimento as autoridades acadêmicas e dirigentes da USP; 
 
Prof. Dr. José Norberto Callegari Lopes, Secretário Municipal de Educação, em nome 
de quem cumprimento as demais autoridades da mesa; 
 
Docentes, Funcionários e Alunos da Faculdade; 
 
Meus familiares e amigos. 
 
Senhoras e Senhores, 

 
É com muita satisfação que me dirijo a vocês neste dia muito especial em minha 

vida, quando aqui me encontro para assumir a Diretoria da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Essa satisfação se 

deve, entre muitos outros, a dois fatores principais: 

O primeiro deles diz respeito ao fato de ter recebido, de toda a comunidade da 

nossa escola, o apoio que resultou na minha eleição para a composição da listra 

tríplice pelo colegiado. Aproveito, assim, esta oportunidade para agradecer a todos os 

docentes, alunos e funcionários o apoio e incentivo recebido durante o processo de 

sucessão na Diretoria de nossa Faculdade. Gostaria também de agradecer a confiança 

da Magnífica Reitora, Professora Dra. Suely Vilela, na escolha de meu nome para 

dirigir esta Faculdade nos próximos quatro anos. Tenham, todos, absoluta certeza de 

que me dedicarei inteiramente a esta tarefa de conduzir nossa escola com vistas a um 

futuro brilhante em sua nobre missão de educar, pesquisar e oferecer serviços à 

comunidade, sempre almejando a excelência. Farei tudo o que for possível para 

merecer a confiança em mim depositada.  

O segundo fator diz respeito à minha satisfação de assumir a Diretoria desta 

escola, na qualidade de “filho da casa”. Cheguei a esta Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto em 1977 como aluno de graduação do curso de 

Psicologia e daqui nunca mais me afastei. Fiz a minha graduação, a especialização, o 

mestrado, o doutorado, a minha Livre-Docência e o concurso para Professor Titular 

nessa instituição. Durante toda a minha formação e preparação para a vida acadêmica 
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tive o privilégio de contar com a orientação de verdadeiros mestres. Todos eles foram 

importantes porém, neste momento especial, gostaria de mencionar três deles que 

tiveram papel central nesse processo:  

O primeiro deles foi o saudoso Professor Dr. Luiz Marcellino de Oliveira, que me 

ensinou a gostar do estudo científico do comportamento. Com o Professor Luiz iniciei, 

logo no segundo ano de graduação, minha carreira científica. Recordo-me 

particularmente das dificuldades daquela época para aqueles que se interessavam por 

pesquisa. Estávamos em uma fase de implantação dos laboratórios experimentais no 

Departamento de Psicologia e o Professor Luiz, juntamente com seu restrito grupo de 

pesquisa, tinha que construir pessoalmente a maioria dos equipamentos utilizados em 

nossos estudos. Desde o início participei ativamente do projeto de criação e 

implantação do Laboratório de Nutrição e Comportamento pelo Professor Luiz, 

laboratório esse a que ele dedicou toda a sua vida e que, em conjunto, coordenamos 

por vários anos. 

Ao final do curso de graduação entra em cena outro personagem fundamental 

na minha formação, o Prof. Dr. José Eduardo Dutra de Oliveira, da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. Com o Professor Dutra aprendi a gostar do estudo da 

nutrição. Sob sua coordenação freqüentei o curso de Especialização em Nutrição, 

curso esse que continua formando profissionais até os dias de hoje, sempre com 

aquele entusiasmo marcante do Professor Dutra. Naquela época em que pouco se 

ouvia falar de interdisciplinaridade, o Professor Dutra já ensinava que o estudo da 

nutrição deve envolver especialistas das mais variadas áreas do saber. E foi com esse 

espírito que o Professor Dutra aceitou um psicólogo em seu grupo de alunos de 

especialização em nutrição. Vocês podem imaginar a cara de surpresa que tive que 

enfrentar de meus colegas de turma. Primeiro porque que a área de nutrição era, e 

ainda é, dominada pelas mulheres, e poucos eram os homens daquela turma. 

Segundo, porque perdi a conta do número de vezes que tive que explicar a razão de 

um psicólogo infiltrado em um grupo de alunos formados, principalmente, por 

nutricionistas, médicos e enfermeiros. A tudo isso o Professor Dutra observava e não 

se cansava de ensinar que a interdisciplinaridade é fundamental no estudo da ciência 

nutricional.  
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Ao final de meu curso de especialização, novamente sob orientação do 

Professor Luiz, ingressei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto como aluno de 

mestrado em Farmacologia e desenvolvi todo o trabalho de pesquisa da Dissertação 

no Laboratório de Nutrição e Comportamento do Departamento de Psicologia da 

FFCLRP-USP. 

Ainda durante o mestrado, entra em cena o terceiro mestre a quem gostaria de 

nomear. Esse mestre é o Prof. Dr. Frederico Guilherme Graeff, com quem aprendi a 

gostar de Farmacologia. O Professor Graeff então se associou ao Professor Luiz, e co-

orientou meu trabalho de pesquisa durante o mestrado. Ao final do mestrado o 

Professor Graeff aceitou me orientar e com ele iniciei e conclui o doutorado em 

Farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mais uma vez 

desenvolvendo todo o trabalho prático no Laboratório de Nutrição e Comportamento do 

Departamento de Psicologia e Educação da FFCLRP-USP. 

Apenas para terminar esse breve histórico de minha vida nesta escola, devo 

mencionar que ainda durante o curso de doutorado, em 1988, fui contratado como 

Professor Assistente do Departamento de Psicologia e Educação desta Faculdade e 

aqui estou até hoje, após me tornar Professor Doutor em 1990, Professor Associado 

em 1997 e, mais recentemente, Professor Titular em 2007. 

Acompanhei, portanto, praticamente toda a história de nossa Faculdade após 

sua incorporação à Universidade de São Paulo, em 1974. Durante todo esse período 

fui testemunha das dificuldades iniciais advindas da incorporação à USP, mas também 

fui testemunha da incessante luta de toda a nossa comunidade no esforço contínuo de 

desenvolvimento de nossa escola. Todo esse esforço tem valido a pena e hoje 

podemos mostrar o significativo crescimento que nossa escola apresentou nos últimos 

anos, especialmente no aumento do número de cursos de graduação.  

Contamos hoje com nove cursos de graduação (Ciências Biológicas, Ciência da 

Informação e Documentação, Informática Biomédica curso interunidades com a FMRP, 

Física Médica, Matemática Aplicada a Negócios curso interunidades com a FEARP, 

Pedagogia, Psicologia, Bacharelado em Química e Licenciatura em Química) que 

oferecerão 395 vagas no vestibular da FUVEST 2009. Na Pós-Graduação também 

temos qualidade para mostrar, mais uma vez, que contamos, hoje, com 6 cursos muito 

bem avaliados pela CAPES, sendo um com conceito 7 e os demais com conceitos 5. 
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E, para mostrar que não pretendemos parar por aqui, já estamos em fase final de 

elaboração do projeto de implantação de mais um curso de pós-graduação na área de 

Educação, no nível de mestrado, além de estudos para o oferecimento de mais 150 

vagas em cursos de graduação. Nesse projeto de aumento do número de vagas na 

graduação estão as propostas de criação de um curso de Letras (Português) com 80 

vagas, sendo 40 no período diurno e 40 no período noturno. Uma re-estruturação do 

curso de Ciências Biológicas, com o oferecimento de Licenciatura e a criação de três 

modalidades de bacharelado com habilitações em: Biologia Ambiental, Biologia 

Evolutiva e Biologia Molecular e Tecnológica, com mais 50 vagas. E, finalmente, a 

implantação do curso de Química Ambiental com mais 20 vagas. Se aprovado, o 

presente projeto aumentaria em cerca de 38% o número de vagas no ensino de 

graduação oferecidas pela FFCLRP já para o vestibular de 2010 da Fuvest. 

Contamos hoje com cerca de 2 mil alunos matriculados em nossos 9 cursos de 

graduação e cerca de 600 alunos matriculados em nossos 6 cursos de pós-graduação. 

A FFCLRP, que completará 45 anos de existência em 2009, já concedeu cerca de 

6.300 títulos de graduação e mais de 1.700 títulos de mestres e doutores na pós-

graduação. Estamos entre as dez primeiras unidades USP no ranking de produção 

científica e captação de recursos de órgãos de fomento à pesquisa, e cerca de 80% 

dessa produção é publicada no exterior em veículos de elevado padrão editorial nas 

diversas áreas do saber. Acredito que esses dados demonstram a qualidade da 

produção científica aqui produzida, assim como nossa contribuição para os esforços da 

Reitoria para o Programa de Internacionalização da USP.  

Todas essas atividades de ensino, pesquisa e extensão à comunidade são 

desenvolvidas em uma área construída de cerca de 26 mil metros quadrados, onde 

estão abrigados nossos 4 departamentos (Biologia, Física e Matemática, Psicologia e 

Educação e Química), além da Administração e dos Blocos Didáticos.  

Com relação ao pessoal, contamos, hoje, para dar conta de todo esse trabalho 

descrito acima, com 175 docentes e 185 funcionários técnico-administrativos. 

Certamente um número muito modesto para a dimensão e qualidade das atividades 

desenvolvidas pela FFCLRP. 

O crescimento significativo de nossa escola nos últimos anos, sem o 

proporcional crescimento da área física e do quadro de docentes e funcionários, 



 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
__________________”Campus” de Ribeirão Preto __________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA - Fone: (016) 3633-2660 ou 3602-3670 3602-3644 

Fax: (016) 3633-2660 (direto) ou 3633-5015 

Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 1 - 14040-901 - Ribeirão Preto – SP – Brasil 

Homepage:  http://www.ffclrp.usp.br  e-mail:  adm-diretoria@ffclrp.usp.br  /  ffclrp@edu.usp.br  

 
associado à diversidade de áreas de ensino e pesquisa, têm levado a dificuldades de 

administração de nossa escola, tanto no nível dos departamentos quanto no nível da 

direção. Na realidade, para vencermos os problemas de administrar tal diversidade, os 

Departamentos funcionam, na prática, como verdadeiros Institutos. Situação essa 

reconhecida nos relatórios de avaliação de nossos Departamentos, quando da última 

avaliação institucional conduzida por uma Comissão Externa. 

Desta forma, necessitamos, urgentemente, discutir uma nova estrutura para a 

FFCLRP. Essa é a tarefa prioritária que me propus a realizar como Diretor desta 

escola. Espero contar com a ajuda de todos os docentes, discentes e funcionários da 

FFCLRP, assim como dos órgãos centrais da Universidade de São Paulo nessa 

importante tarefa. 

Para finalizar, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a minha 

carreira profissional e pessoal até esse momento especial em que assumo a Diretora 

da FFCLRP. Entre esses agradecimentos, gostaria de dar atenção especial a três 

pessoas sem as quais certamente não estaria aqui nesse momento. São elas a minha 

esposa e meus dois filhos, que aqui estão uma vez mais me prestigiando e dando o 

seu apoio a este novo desafio que enfrento a partir de hoje. Eles sempre estiveram do 

meu lado em toda a minha caminhada, oferecendo-me o que há de mais importante 

nesta vida, o seu amor incondicional. A eles, todo o meu amor e carinho. 

Muito obrigado a todos.  

 

Sebastião de Sousa Almeida 
18 de agosto de 2008 

 


