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Medalha Armando de Salles Oliveira:
professores da FMRP serão

homenageados nesta terça-feira
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 04 de outubro de 2021

Os professores Benedito Antônio Lopes da Fonseca, Benedito Carlos Maciel, Dimas Tadeu Covas e
Fernando de Queiroz Cunha, todos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, estão
entre os professores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) agraciados com a medalha Armando
de Salles Oliveira, a mais alta honraria da Universidade. A cerimônia de outorga da medalha será
realizada nesta terça-feira, dia 5 de outubro, às 16h30, neste link (https://youtu.be/ZOfMJrGkLEE).

A condecoração foi criada em 2008 para homenagear pessoas, entidades e organizações que contribuem
para a valorização institucional, cultural, social e acadêmica da USP e leva o nome do governador do
Estado de São Paulo que assinou o decreto de criação da USP no ano de 1934. Os primeiros
homenageados com a medalha Armando de Salles Oliveira foram os ex-reitores da USP Waldyr Muniz
Oliva, Antônio Hélio Guerra Vieira, José Goldemberg, Roberto Leal Lobo e Silva Filho, Ruy Laurenti,
Flávio Fava de Moraes, Jacques Marcovitch e Adolpho José Melfi, durante as comemorações dos 75
anos da Universidade em 2009.

Em 2010, foi a vez da ex-reitora Suely Vilela receber a condecoração. Em 2011, a medalha foi entregue
ao Professor Emérito da USP Celso Lafer e, em 2013, ao então diretor científico da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Carlos Henrique de Brito Cruz. No ano passado, a
condecoração foi outorgada ao diretor regional do Serviço Social do Comércio (Sesc) em São Paulo,
Danilo Santos de Miranda.

Em março deste ano, os professores Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, Ester Cerdeira Sabino, Esper
Georges Kallás e Paulo Hilário Nascimento Saldiva, da Faculdade de Medicina (FM), e Raúl González
Lima e Marcelo Knörich Zuffo, da Escola Politécnica (Poli), foram homenageados por sua contribuição no
enfrentamento da pandemia.
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