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JUSTIFICATIVA - PDL 0070/2017 
O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como objetivo homenagear o Professor 

Silvio Roberto de Azevedo Salinas, Vice Presidente da Associação dos Docentes da USP. 

De origem interiorana, esse ilustre professor nascido na cidade de Araraquara - Estado 
de São Paulo, teve ao longo de sua vida uma carreira profissional dedicada ao magistério e 
particularmente às Ciências Físicas. Cientista com intensa atividade acadêmica iniciou seus 
estudos em escolas públicas do município de Araraquara, onde completou seus estudos 
secundários. 

Em 1965, ingressou no curso de Física da USP, tornando-se aluno da Escola 
Politécnica da USP, onde viria a concluir os cursos de Física e Engenharia Elétrica. Nessa 
condição foi assistente do renomado Professor José Goldemberg, na Cadeira de Física Geral 
da Escola Politécnica da USP, tendo obtido a Livre Docência em 1977 e a promoção a 
Professor Titular em 1985. 

Foi também Secretário (1982/1984) e membro do Conselho (1984/1988) da Sociedade 
Brasileira de Física; membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Física (1986/1992) 
e Tesoureiro da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (1981/1993); Chefe 
dos Departamentos de Física Experimental (1988;1991) e de Física Geral (1993/1996) do 
Instituto de Física da USP E Diretor do Instituto de Física da USP (1988/2002). Atualmente é 
membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. 

Como cientista publicou mais de uma centena de trabalhos científicos na literatura 
especializada versando sobre teses de Mestrado e Doutorado, tendo ainda publicado vários 
livros na área de sua especialização científica entre eles o livro "Introdução à Física 
Estatística". Como coroamento de sua vasta obra acadêmica e científica recebeu diversas 
condecorações e prêmios, entre os quais, o de Comendador da Ordem Nacional do Mérito 
Científico - outorgado pela Presidência da República do Brasil - 1998; Prêmio Jabuti, da 
Câmara Brasileira do Livro - 1998; Engenheiro "Honoris Causa" do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica - 2005; Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico - Presidência da 
República do Brasil - 2006. Simultaneamente à sua atividade profissional acadêmica, sempre 
demonstrou forte preocupação com o social e coletivo, atuando de forma intensa como 
membro da Comissão da Verdade da USP - Universidade de São Paulo. 

Finalmente, em reconhecimento à notável contribuição que o Professor Silvio Roberto 
de Azevedo Salinas, deu ao conhecimento acadêmico, seja como cidadão, cientista e 
Professor, proponho à Câmara Municipal de São Paulo, a aprovação dessa justa e merecida 
homenagem. 
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