
 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/09 
 
     
                                                                           Dispõe sobre a concessão de título de 
                                                                           “CIDADÃO HONORÁRIO”.  
 
 
    Art. 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO SANTARRITENSE 
HONORÁRIO” ao Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Professor 
Doutor FERNANDO FERREIRA COSTA  
  
              Art. 2º - A outorga do presente título será feita em Sessão Solene, em 
data a ser aprazada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis e o homenageado. 
                                          
                                             Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
                                            
   Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 03 de agosto de 2.009. 
 
 

Ver. Luís Roberto Daldegan Broglio 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
FERNANDO FERREIRA COSTA nasceu em Santa Rita do Passa Quatro no dia 07/09/1950. 
É o mais velho dos 11 filhos de Lauro Costa e de Maria de Lourdes Ferreira Costa que constituíram 
uma linda, harmoniosa e numerosa família, reconhecida na comunidade santa-ritense como 
exemplo de retidão e honradez. 
Fernando, desde muito jovem, destacou-se nos estudos e teve sua formação básica em escola 
pública aqui em Santa Rita.  
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto no ano de 1974, onde fez 
residência médica, posteriormente o mestrado (1979), o doutorado (1981), e livre-docência no ano 
de 1986, e onde também atuou como docente de 1985 a 1989. Entre 1987 e 1989 cumpriu estágio 
de pós-doutorado na Yale School of Medicine , Yale University, EUA. 
Em 1990 ingressou na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atuando no Departamento de 
Clínica Médica da FCM, sendo que no ano de 1996 foi aprovado em concurso público como 
Professor Titular em Hematologia e Hemoterapia. 



 

 

 

 

 

No período de 1994-1998 foi Diretor da FCM, Pró-Reitor de Pesquisa no período de 2002-2005 e 
desde 2005 assumiu a Coordenadoria Geral da UNICAMP. 
Tem 216 trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional, orientou 22 teses de 
doutorado e 18 dissertaçõea de mestrado. 
Recebeu vários prêmios, entre os quais se destacam: Prêmio de Mérito Científico e Tecnológico do 
Governo do Estado de São Paulo (2000); Prêmio “Scopus” (2006); e Comenda da Ordem Nacional do 
Mérito Científico da Presidência da República - Classe Comendador (2008). 
É membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) desde 2001 e Pesquisador nível 1-A do 
CNPq. desde 1990. 
Em 1975 casou-se com Sandra Cecília Botelho Costa, também médica, e tem 01 casal de filhos: 
Maria Laura, 30, e Daniel, 32, ambos médicos. 
Tem 01 neta, Giovana, filha de Maria Laura com Thiago, que residem no Brasil. E o filho Daniel 
reside nos Estados Unidos e casou-se c/ Kin. 
Foi eleito e assumiu o cargo de Reitor da UNICAMP para o período de 2009 a 2013, recebendo 
60,97% dos votos válidos da comunidade acadêmica, constituída por  professores, funcionários e 
estudantes da universidade. 
Consideramos que FERNANDO, filho desta terra, é merecedor desta homenagem oferecida pela 
Câmara Municipal, como uma forma de reconhecimento por suas conquistas, fruto de seu trabalho 
e dedicação. 
 
 

Vereador Luís Roberto Daldegan Broglio 

 


