Representa o melhor da Universidade

“José Goldemberg é um dos melhores exemplos de um professor universitário e

acadêmico que é, ao mesmo tempo, um excelente cientista e uma figura pública
preocupada com a produção e a transferência do conhecimento produzido na
Universidade em prol da sociedade.

No início de sua carreira como pesquisador na área de física nuclear, promoveu
estudos relacionados às estruturas subatômicas. Posteriormente, começou a se
interessar pelas questões da energia e do meio ambiente. Suas pesquisas sobre

energias renováveis, reconhecidas internacionalmente, tiveram e ainda têm
grande influência nas políticas públicas e representam o exemplo mais
significativo de produção de ciência com reflexos importantes na sociedade.

O professor Goldemberg é uma pessoa que acredita na ciência como tal e
considera que não existe separação entre ciência fundamental e ciência aplicada.
Ciência é ciência. Também acredita que, com o tempo e no devido momento, o
conhecimento científico ganha seu espaço de aplicação, quer na produção de
instrumentos, produtos e métodos, quer na criação de políticas públicas.

Tais características fizeram também com que ele assumisse cargos importantes
na administração pública, nas áreas de Educação, Ciência e Tecnologia e Meio
Ambiente e, mais recentemente, na Presidência da Fapesp.

Goldemberg é uma voz respeitada, e ninguém melhor para presidir uma

instituição como a Fapesp, que usa recursos públicos para promover ciência e
tecnologia e faz a interação entre a sociedade, o governo e os acadêmicos, do que
um expoente como ele.

Tenho grande respeito e admiração pelo professor Goldemberg, porque, acima de
tudo, ele continua sendo uma pessoa entusiasmada pela vida universitária e dela

participa ativamente. Também o admiro porque ele acredita na ciência, na

importância da tecnologia, e sabe que transformar a ciência e o conhecimento em
soluções práticas não se faz com um passe de mágica. É necessário haver
estratégias e políticas.

Goldemberg é uma das personalidades mais importantes e representativas do
melhor pensamento que existe na Universidade. É um modelo de como podemos

nos dedicar à investigação da ciência e à descoberta do conhecimento, tendo em

mente que, do ponto de vista da sociedade, é importante fazermos um esforço
para transformar tal conhecimento em progresso social, econômico e melhoria de
vida dos cidadãos.”
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