Tem os atributos da liderança e coragem

“ScientiaVinces é o lema da USP. ScientiaVinces foi o lema que norteou a

trajetória do profº José Goldemberg, conferindo autoridade e coerência às suas

múltiplas atividades e realizações. Na condição de professor universitário
dedicou-se à pesquisa como requisito do avanço do conhecimento, cabendo

destacar a relevância de sua reconhecida contribuição no campo da energia.

Soube traduzir pensamento em ação com os aportes que vem dando em matéria
de desenvolvimento sustentável, energias renováveis, regime internacional de

mudanças climáticas. Dou, neste sentido, também em função das nossas parcerias

nesta área, o testemunho da relevância nacional e internacional de sua atuação,

evocando a lembrança do papel que teve antes e depois da grande Conferência da
ONU do Rio, de 1992, sobre Desenvolvimento e Meio-Ambiente.

Tem os atributos de liderança e a coragem, que é o sentimento de suas próprias

forças. Foi o que dele fez, em momentos difíceis, um notável Presidente da
SBPC. Foi esta a marca própria de sua admirável gestão como Reitor da USP, na
qual cuidou tanto da infraestrutura quanto da consagração dos critérios de mérito,

condição indispensável para a boa formação de recursos humanos, que requer
ensino e pesquisa de excelência, em consonância com os padrões de qualidade de

nível internacional. Foi esta igualmente a sua preocupação no âmbito nacional
como Ministro da Educação.

Na sua atuação em cargos governamentais - no plano federal e estadual - o

domínio do conhecimento impulsionou o seu sentido de direção no desenho e na
implantação de políticas públicas. Esta mesma postura caracteriza o seu papel de

intelectual público, sempre presente no debate nacional. Cumpre assim, de
maneira superior, a missão universitária de prestação de serviços à comunidade.

Não posso deixar de mencionar que no exercício da Presidência da FAPESP vem
se dedicando com energia e destemor à preservação e ampliação das atividades

desta grande agência republicana de apoio à pesquisa, que singulariza São Paulo
no âmbito da Federação.

Tudo isso, e muito mais, faz do profº José Goldemberg um singular Professor

Emérito da USP, título que com inteira justiça foi a ele conferido e que é um

merecido reconhecimento não só da sua notável contribuição para o progresso da
nossa Universidade como também para o avanço do conhecimento no país.
ScientiaVinces.”
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