
Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Piracicaba – de 4 a 8 de outubro de 2021 

 

O PAPEL DA FOP NA CIÊNCIA 

Dagmar de Paula Queluz DDS/cirurgiã-dentista, MSPH, PhD; https://orcid.org/0000-0002-2998-
1178; E-mail: dagmar@unicamp.br. Universidade de Campinas, Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba, Departamento de Ciências da Saúde e Odontologia Infantil, Piracicaba -São Paulo- 
Brasil 
 

O contributo da ciência para a sociedade é inquestionável, na medida em que possibilita avanços nos 
campos da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia e muitos outros, 
melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectual e 
culturalmente. 

As Universidades, geradoras de conhecimento, propulsoras de pesquisa, além de instituição de 
ensino, têm importante papel na divulgação científica e fortalecimento dessa cultura; pois são 
organizações diversas, e as contribuições que geram para o país são muitas.  

As contribuições das universidades, particularmente da FOP – Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba – UNICAMP na promoção da cultura científica através de diferentes formas de 
comunicação (1), baseando nas experiências de divulgação científica praticadas por pesquisadores 
nesta Instituição. 

A divulgação científica é uma importante atividade que tem por objetivo propagar os conhecimentos 
científicos e tecnológicos à população para que essa possa utilizá-los nas suas atividades cotidianas 
e tomadas de decisão acerca da família, da comunidade ou da sociedade como um todo. 

Por meio da extensão, esse saber chega à sociedade na forma de programas, projetos e ações que 
melhoram a vida de muitas pessoas. Isso acontece dentro e fora dos campi, polos universitários por 
onde circulam, todos os dias, professores, alunos, pesquisadores, servidores e outros colaboradores. 

A valorização da ciência é necessária e importante quanto aos recursos públicos para a pesquisa e 
desenvolvimento de ciência e tecnologia. Fica evidenciado, mais do que nunca, o papel fundamental 
da ciência para o enfrentamento de intempéries (enfrentamento da Covid-19). 

Piracicaba é um polo de excelência tecnológica e científica, com reconhecimento nacional e 
internacional. 

A UNICAMP anualmente se destaca com premiações nacionais e internacionais (2), e é fundamental 
na formação de pessoal, de empresas de base tecnológica. Tem papel preponderante e é importante 
para o País. Precisamos atuar como cientista e cidadão. Mostrar cada vez mais, de forma contundente, 
a importância da ciência e educação para o desenvolvimento. 

Citando algumas premiações da FOP no ano de 2021: 

A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp obteve expressivas premiações nas 
diversas categorias e áreas durante a 38ª Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica 
(SBPqO) (3). O Congresso ocorreu no período de 8 a 11 de setembro de 2021, de forma virtual. Neste 
ano foram apresentados 3.143 trabalhos científicos nas diferentes categorias. Além dos trabalhos, 
diretamente relacionados aos Programas de Pós-Graduação (PG) da FOP, outros trabalhos de 
egressos de PG da FOP também foram premiados e devem ser destacados, ressaltando a nucleação 
dos Programas de PG da FOP. A CPG (Coordenação de Pós-Graduação) FOP parabeniza a 
dedicação e o empenho de todos os envolvidos. 

A tese de doutorado da aluna Priscila Alves Giovani do Programa de Pós-graduação em Odontologia 
(área de concentração em Odontopediatria) sob orientação da Profa. Dra. Kamila Rosamilia Kantovitz 
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e coorientação da Profa. Dra. Regina Maria Puppin-Rontani recebeu o Prêmio Capes de Tese de 2021 
(4). 

O trabalho da graduanda Rafaela Rie Nishiyama, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) 
da Unicamp, rende prêmio na Sessão de Pôsteres da 73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência – SBPC (5). 

O Grupo de Pesquisa Periodontal do IADR entregou o “Prêmio IADR Sigmund Socransky Young 
Investigator” ao professor Renato Casarin, da área de Periodontia da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP) da Unicamp, 2021. É a primeira vez que esse prêmio é concedido a um pesquisador 
da América Latina (6).  

A professora Altair Antoninha Del Bel Cury, da área de Prótese Parcial Removível, da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp recebeu o prêmio “IADR Women In Science Award For 
Distinguished Female Mentor”, edição 2021, da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica 
(IADR) (7). 

A doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Clínica Odontológica da Área de Prótese Dental – 
da FOP Unicamp, Caroline Dini, recebeu o prêmio de primeiro lugar na “Academy of Prosthodontics 
2021: Virtual Meeting Advancing New Frontiers in Prosthodontics” na Categoria de Pesquisa por meio 
do estudo intitulado “Titanium Proteomic Profile Modulates the Formation of Polymicrobial Oral Biofilm” 
(8). 

A cirurgiã-dentista Elisa Kauark Fontes, formada pela Universidade Federal da Bahia, recebeu o 
prêmio “Young Investigator Award 2021” da Multinational Association of Supportive Care in 
Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) por meio de um dos estudos clínicos 
resultante de sua dissertação de mestrado intitulada “Novas perspectivas para a fotobiomodulação 
extraoral em pacientes com câncer de boca e orofaringe” defendida no dia 12/02/2021 no âmbito 
Programa de Pós-Graduação em Estomatopatologia da FOP-Unicamp (PPG-E) sob a orientação do 
Professor Alan Roger dos Santos Silva (Dep. de Diagnóstico Oral, FOP-Unicamp) e coorientada pela 
Dra. Karina Morais Faria (ICESP-Fmusp), ambos egressos dos cursos de mestrado e doutorado do 
PPG-E (9). 

E muitas outras premiações... 

Por isso, ciência e tecnologia na FOP atuam enquanto pensam em como suas novidades vão mudar 
o dia a dia das pessoas para melhor. Como isso vai impactar a sua saúde? Como isso pode mudar o 
mundo em que vivemos? 
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