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É um motivo de grande satisfação para mim, estar aqui nesse momento para o inicio 
das comemorações dos 40 anos da Escola de Enfermagem. Essa satisfação se deve a vários 
motivos, não podendo deixar de mencionar o meu relacionamento com a Escola, onde conto 
com amigos de longas datas, amizades essas, formadas por um convívio pela minha 
participação em bancas e em aulas para quais eu fui convidado particularmente por docentes 
que foram meus alunos na minha Unidade de Ensino e, nos últimos anos, por excelentes 
relacionamentos em questões acadêmicas, administrativas advindas da minha posição na 
Reitoria. Não posso também deixar de mencionar o motivo mais geral, universitário e 
acadêmico desta satisfação. 

Esse motivo é que esse evento de hoje, pode ser comparado, simbolicamente ao 
funcionamento da Universidade no seu todo. Ele estava programado há tempo e está se 
realizando. Todas as outras atividades da nossa Universidade neste momento seguem sua 
programação, seu ritmo normal: no ensino, na pesquisa, na extensão, nos laboratórios, nos 
hospitais, nos ambulatórios odontológicos, nas suas bases oceanográficas, nas fazendas das 
suas escolas de agricultura, de zootecnia, enfim, tudo segue o seu rumo que faz da nossa 
universidade, a grande Universidade a despeito da possível crise que poderia ter ocorrido com o fato 
jamais ocorrido da renúncia de um Reitor há dias. A universidade que deve servir de modelo para as 
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outras universidades brasileiras! A despeito de uma possível e imaginável tormenta, a união 
de todos nós e a continuidade do trabalho em todas áreas, transformaram essa possível 
tormenta em uma simples onda, um quase imperceptivo movimento. Mesmo se viesse a 
tormenta, nossa Universidade não se destruiria, ela permaneceria soberana, atuante, 
seguindo o rumo traçado, crescendo e cada vez mais vigorosa. É seu papel, é seu destino! 

Esta é a Universidade de São Paulo, com idéias, ou ideais, às vezes divergentes, as 
vezes antagônicos e é isso que caracteriza uma Universidade. Seu corpo docente no 
momento necessário se une e a Universidade é preservada! Servindo de exemplo de que 
este país é viável. Ontem a Escola Politécnica da USP iniciou as festividades do seu 
centenário e hoje é iniciado o evento comemorativo dos 40 Anos da Escola de Enfermagem! 
Como mencionei antes, esses eventos servem, simbolicamente, para mostrar à sociedade 
que, até mesmo as atividades festivas uspianas, seguem a programação como o todo da 
universidade de São Paulo. 

A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade reproduz, dentro da sua 
especificidade, a Universidade de São Paulo como um todo. O alto nível do seu ensino, de 
suas pesquisas e de todas as suas atividades fizeram dela, não por solicitação, mas por 
reconhecimento, o Centro Colaborador da Organização Pan-americana de 
Saúde/Organização Mundial de Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em 
Enfermagem, desde 1988. 

Sua produção cientifica está entre as primeiras dentre as Escolas de Enfermagem do 
Brasil; sua pós-graduação, segue em ritmo crescente, sem falar da qualidade da graduação. 
O desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento de enfermeiras em pesquisa, de 
programas de educação continuada, de extensão universitária com vários programas de 
atividades, de intensa participação em vários núcleos como os da AIDS, Criança com 
Câncer, Saúde da Mulher, de Apoio à Reabilitação dos Ostimizados e outros. 

Por todas essas atividades e mais outras, é que esta Escola pode ser vista como 
orgulho para Ribeirão Preto e é para a Universidade de São Paulo. 
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