
BARBA PARTICIPA DA ENTREGA DE TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO A JOSÉ TEIXEIRA FREIRE

  Na tarde desta terça-feira (15), no auditório da UFSCar, o Conselho Universitário da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) entregou ao professor José Teixeira Freire o
título de Professor Emérito. O prefeito municipal, Oswaldo Barba, participou da homenagem.
Também prestigiaram o evento o reitor da universidade, Targino de Araújo Filho, o vice-reitor,
Pedro Manoel Gaelti, o Diretor do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Ernesto
Gonzales, e o Chefe de Departamento de Engenharia Química, Roberto Giordano.

Freire foi homenageado pela sua vasta contribuição ao Departamento de Engenharia Química
(DEQ) e à Universidade, onde trabalha desde 1979.

Atualmente, os laboratórios do DEQ são considerados modelos e o Departamento projeta e
constrói equipamentos didáticos para outras instituições de Ensino Superior.  Para a
estruturação da pesquisa no Departamento o homenageado incentivou, na época, que os
docentes se doutorassem e buscassem recursos junto aos órgãos de fomento para a
implantação dos laboratórios de pesquisa. 

Além disso, Freire fez parte da comissão que implantou o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Química na UFSCar, que iniciou o curso de mestrado em 1982 e o de doutorado
em 1990.

Freire publicou mais de 400 trabalhos, sendo 87 em periódicos especializados e 309 em Anais
de Congressos Nacionais e Internacionais. Foi também autor e organizador de 10 livros, 19
capítulos de livros e quatro apostilas.

“A UFSCar, ao longo de sua história, homenageou apenas 1 professor em seus 30 anos de
existência, quando eu era reitor. As universidades precisam ter critérios, mas devem
homenagear as pessoas importantes para a sua história. Como o Freire, que sempre esteve

 1 / 2



BARBA PARTICIPA DA ENTREGA DE TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO A JOSÉ TEIXEIRA FREIRE

presente no crescimento do Departamento de Química e da UFSCar”, declarou Barba.

(16/12/09)  
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