COMPROMISSO, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

Por que Márcio Lopes e José Flávio?
Os Professores Márcio Lopes e José Flávio são comprometidos com a Instituição,
disponíveis ao diálogo e estão dispostos a resgatar a auto-estima e a confiança da
comunidade FOP-UNICAMP. Tratam-se de profissionais experientes com espírito
jovem e contemporâneo, com perfil de envolvimento acadêmico que possibilitará uma
gestão com compromisso, responsabilidade e transparência.

Márcio Ajudarte Lopes Lopes tem 50 anos de idade e é professor Titular da Área de
Semiologia. Graduou-se pela FOP em 1990 tendo sido presidente do Diretório
Acadêmico 21 de Abril. Conclui os cursos de Mestrado em 1993 e de Doutorado em
1996 no Programa de Pós-graduação em Biologia e Patologia Buco-Dental da FOP.
Realizou pós-doutorado na Baltimore Dental School, University of Maryland, USA
(1998-2000) e a Livre-Docência em 2001. Dedica-se integralmente à FOP há 26 anos e
é Professor Titular há 12 anos. É bolsista de produtividade em pesquisa, nível1B do
CNPq atuando principalmente na área de diagnóstico de doenças bucais. É membro do
corpo editorial de várias revistas científicas nacionais e internacionais. Dentre os
prêmios recebidos destacam-se o “Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino
Vaz”, o “Prêmio de Reconhecimento a Dedicação ao Ensino de Graduação”, as duas
maiores láureas –na carreira Docente– concedidas pela UNICAMP, e inúmeras
homenagens recebidas por parte dos alunos formandos do Curso de Graduação. Foi
coordenador da Biblioteca da FOP, Chefe de Departamento de Diagnóstico Oral, foi
presidente da Área Básica e da Área Pré-Clínica da Comissão de Graduação da FOP, foi
membro eleito do CONSU-UNICAMP e representante da FOP na CADI e na CPDI.
Atualmente é Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estomatopatologia
(nível 6, CAPES) e Coordenador do OROCENTRO (Clínica de Diagnóstico e
Tratamento de Doenças Bucais da FOP). Foi Conselheiro da América Latina e Caribe
da International Association of Oral Pathologists (IAOP) e é o atual presidente da
Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e Maxillofacial (SOBEP). As
inúmeras atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração Acadêmica o
qualificam para se colocar à disposição da comunidade para administrar a FOP.

José Flávio Affonso de Almeida tem 39 anos de idade e é Professor Associado da Área
de Endodontia. Graduou-se em Odontologia (2000) e cursou especialização em
Endodontia (2002) pela FOA – UNESP (Araçatuba). Transferiu-se para Piracicaba no
ano de 2003 onde cursou mestrado (2005) e doutorado (2006) em Clínica Odontológica
na FOP- UNICAMP, instituição onde ingressou na carreira docente no ano de 2007.
Nesse período, teve a oportunidade de dedicar-se à Graduação, à Pós-Graduação e à

Extensão, visando sempre um bom relacionamento com os alunos para facilitar o
processo de aprendizagem. Essa característica talvez tenha sido o motivo de ser
homenageado diversas vezes pelos formandos do curso de Graduação. Ainda pôde
participar de funções administrativas como Coordenador do Plantão de Urgências da
FOP, Presidente da Comissão da Área de Pré-Clínica e Coordenador Associado do
Curso de Graduação, funções em que sempre presou pela qualidade do serviço e pelo
relacionamento humano entre as pessoas envolvidas. Em 2011 realizou estágio pósdoutoral na The University of Texas Health Science Center San Antonio – EUA. Ao
retornar à FOP, reassumiu suas funções de ensino, a supervisão do Plantão de
Urgências, foi Vice-Chefe e Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora.
Ainda participou de diversos grupos de trabalho para melhoria na clínica de Graduação
e setor administrativo da faculdade, assim como representante dos Serviços de Pequena
Monta junto à Comissão de Extensão. Atualmente, além das funções de ensino, é
membro do corpo editorial de revistas nacionais e internacionais, representante da Área
de Endodontia junto à Comissão de Clínica e atua como Coordenador das atividades do
Plantão de Urgências da FOP. Essas características e experiências, aliadas à juventude e
espírito renovador foram importantes para disposição do seu nome para participar no
processo administrativo da FOP.

Relações com a comunidade
A FOP (Faculdade de Odontologia de Piracicaba) da UNICAMP (Universidade
Estadual de Campinas) foi uma conquista da comunidade Piracicabana e completou
recentemente 60 anos de história. Ao longo deste tempo teve muitas conquistas
tornando-se referência regional no ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão
Universitária. Neste contexto, exige-se que sejamos solidários e dinâmicos e que
tenhamos transparência e responsabilidade com um projeto institucional e acadêmico
com total sincronismo com a sociedade.

Comprometimento
É de fundamental importância o comprometimento de todos (discentes, servidores e
docentes) para bom funcionamento das inúmeras atividades que são desenvolvidas na
nossa instituição.

Responsabilidade
Nos momentos de dificuldades e inversão de valores que nosso país está passando,
temos a real dimensão das consequências de escolhas equivocadas. Nossa missão como
educadores em uma das maiores universidades públicas do país é realizar escolhas

sensatas e tomar decisões responsáveis para fortalecer nosso compromisso com os
recursos públicos e com a sociedade.

Transparência
O respeito da comunidade é conquistado com total transparência da aplicação dos
recursos, fato que é mandatório para a defesa da universidade pública, gratuita e de
qualidade. Será desenvolvido um conselho de planejamento e acompanhamento
econômico para as decisões na FOP. Será também criado o portal da transparência onde
as contas serão abertas para que a comunidade da FOP possa entender onde são
aplicados os recursos e consequentemente possa contribuir para que o dinheiro público
seja utilizado da melhor maneira possível.

Qualidade de vida
As constantes transformações da sociedade e frequentes exigências e compromissos
contribuem para aumentar os níveis de ansiedade, cansaço, desânimo e desconforto.
Trabalharemos arduamente para uma FOP inclusiva e com liberdade de expressão para
que os anseios sejam atendidos e os conflitos mediados, contribuindo para um ambiente
harmônico e agradável, melhorando, consequentemente, a qualidade de vida da
comunidade FOP.

Comunicação
O estabelecimento de canais de comunicação é fundamental para a interação da
comunidade com os vários segmentos da equipe de gestão da FOP.

Gestão de pessoas
O funcionamento apropriado de uma Instituição de Ensino de excelência depende
primordialmente de pessoas. Os melhores alunos, os melhores funcionários e os
melhores docentes são os responsáveis pela construção de uma reputação de prestígio e
referência. Esse é o nosso maior patrimônio!

FOP Jovem
Além da tradição de termos jovens alunos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, a
FOP também tem uma quantidade expressiva de jovens servidores e jovens docentes.
Cerca de 30% do quadro profissional da FOP foi contratado há menos de 5 anos. Esta

juventude carregada de energia e de ideias de vanguarda terá papel preponderante e
contribuirá imensamente para nortear o destino de nossa faculdade. No entanto, é
preciso implantar novas estratégias institucionais para que este grupo se mantenha na
Instituição e se desenvolva adequadamente.

Formação contemporânea
Pretende-se proporcionar aos nossos alunos uma formação ampla com conhecimento
técnico-profissional e humano contribuindo para o desenvolvimento científico, social e
cultural da nossa sociedade.

Infraestrutura e captação de recursos
Busca na captação de recursos junto à Reitoria para que, se possível, nesse momento de
crise financeira em que vive o país, possam ser reiniciadas as obras paralisadas do
prédio de pré-clínica e clínica de Graduação. Além disso, será criada uma comissão com
servidores e docentes para captação de recursos externos à Universidade.

Graduação
O ensino de graduação passou recentemente por uma profunda reestruturação curricular
e alguns ajustes se fazem necessários. Serão promovidos debates com a participação dos
discentes, servidores e docentes para melhor entender as reais necessidades e
estabelecer condutas para aprimorar a qualidade de ensino-aprendizagem.

Pós-Graduação
A Pós-Graduação da FOP é de excelência e tornou-se referência no país e na América
Latina. Intensificação da internacionalização, estabelecimento de novos convênios e
consolidação dos convênios vigentes com instituições de grandes centros de pesquisa do
exterior contribuirão para o fortalecimento da FOP como protagonista no sistema
nacional e regional de Pós-Graduação no âmbito da Odontologia e da Saúde.

Extensão
Atenção especial será dada a este setor com estímulos para criação de novos cursos de
Extensão. Além da formação de profissionais extremamente qualificados, os cursos
possibilitam realizar atendimentos odontológicos diferenciados beneficiando a
população e gerando recursos para a instituição.

Atividades extracurriculares
O período da realização de um curso de Graduação é de maneira geral reconhecido
como um dos mais prazerosos da vida das pessoas. Além da aquisição da certificação
para atuar como profissionais de nível superior, é nesta época que se tem oportunidade
de vivenciar momentos inesquecíveis em termos de enriquecimento cultural e social.
Sendo assim, tornar possível o desenvolvimento de atividades esportivas, sociais e
culturais no local do Curso de Graduação é interessante e contribui para melhorar a
qualidade de vida da comunidade.

