
 

NOVOS MEMBROS DA ABC ELEITOS EM 2021 E EMPOSSADOS EM 4 DE MAIO DE 2022 
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MEMBROS TITULARES 

Ciências Matemáticas 

Robert David Morris  

Doutor em matemática pela Universidade de Memphis, com pós-doutorados pelas 

Universidades de Tel Aviv e Cambridge. É pesquisador titular do Instituto Nacional de 

Matemática Pura e Aplicada (Impa). Sua pesquisa aplica, de forma engenhosa, ideias da 

combinatória probabilística em diferentes áreas de matemática. Entre outras importantes 

contribuições, introduziu o método de contêineres para hipergrafos, revolucionou o estudo de 

autômatos celulares monótonos e provou que polinômios de Littlewood planos existem. É 

bolsista de Produtividade 1A do CNPq.  

Ciências Físicas 

Débora Peres Menezes  

Doutora em física pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com pós-doutorados na 

Espanha, Austrália e Portugal. É conhecida por suas contribuições na criação de modelos 

teóricos na área de astrofísica nuclear. É professora titular da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), atual presidente da Sociedade Brasileira de Física (SBF) e integra o Comitê 

Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Física Nuclear Aplicada. Criou um canal 

sobre mulheres na ciência e fundou o museu Viva a Ciência, na UFSC, mantido entre 2008 e 

2013. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq.  

Marcelo Knobel  

Doutor em física pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com pós-doutorados na 

Espanha e na Itália. É professor titular do Instituto de Física Gleb Wataghin, também na 

Unicamp. É pioneiro no estudo da magnetorresistência gigante em sistemas granulares e na 

investigação da magnetoimpedância gigante em fios e fitas amorfos e nanocristalinos. Dedica-

se também à divulgação científica, tendo recebido o Prêmio José Reis em 2019. Foi pró-reitor 

de graduação da Unicamp (2009-2013), quando implantou o Programa Interdisciplinar de 

Educação Superior. Foi diretor do Laboratório Nacional de Nanociência e Nanotecnologia, vice-

presidente da Sociedade Brasileira de Física e reitor da Unicamp. É bolsista de Produtividade 

1A do CNPq.  

Ciências Químicas 

Adriano Defini Andricopulo  

Doutor em química orgânica pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com pós-

doutorado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. É professor titular da 

Universidade de São Paulo (USP). Desenvolve pesquisas em química medicinal e no 

planejamento de fármacos para doenças negligenciadas e câncer. Membro da Royal Society of 

Chemistry e da União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac, sigla em inglês). É 

secretário regional da SBPC em São Paulo, membro do Comitê Gestor do Fundo Setorial de 



Biotecnologia do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e 

diretor-executivo da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Foi presidente da 

Sociedade Brasileira de Química. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq.  

Liane Marcia Rossi  

Doutora em química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com estágios de pós-

doutorado pela Universidade de Nova Orleans e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É 

professora titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). Desenvolve 

pesquisa na área de catálise, renováveis e conversão de gás carbônico. É diretora do Programa 

CCU (sigla em inglês para Captura e Utilização de Carbono) do Centro de Pesquisa em Inovação 

para Gases de Efeito Estufa, um convênio Fapesp/Shell. É bolsista de produtividade 1B do 

CNPq.  

Ciências da Terra 

Fernando Flecha de Alkmim 

Doutor em geologia pela Universidade Técnica de Clausthal, Alemanha. É professor voluntário 

e pesquisador no Departamento de Geologia da Escola de Minas, na Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). Tem como área de atuação a geologia estrutural, dedicando-se 

principalmente ao estudo da anatomia e evolução de cinturões orogenéticos e bacias 

sedimentares. Recebeu em 2020 a Medalha de Ouro Orville Derby e em 2004 a Medalha de 

Ouro Henri Gorceix, ambas da Sociedade Brasileira de Geologia. O Museu de Mineralogia Prof. 

Djalma Guimarães/Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte, lhe ofertou, em 1978, a 

Medalha Djalma Guimarães. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq.  

Ciências Biológicas 

Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos  

Doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-

doutorado pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. É pioneira em bioinformática no 

Brasil, tendo coordenado o primeiro Projeto de Genoma Nacional e fundado a Unidade De 

Genômica Computacional Darcy Fontoura de Almeida do Laboratório Nacional de Computação 

Científica (LNCC), em Petrópolis, Rio de Janeiro. Atualmente coordena e participa de redes 

nacionais e internacionais relativas à covid-19. Suas pesquisas envolvem biologia molecular, 

genética e bioinformática. Dedica-se à integração e extração de informações geradas pelas 

ciências ômicas, usando métodos computacionais e matemáticos. Suas atividades de 

cooperação envolvem o desenvolvimento de softwares livres. É bolsista de Produtividade 1A 

do CNPq.  

Ciências Biomédicas 

Fabrício Rodrigues dos Santos  

Doutor em bioquímica e imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde 

é professor titular, diretor do Centro de Coleções Taxonômicas e membro do Instituto de 

Estudos Avançados Transdisciplinares. Coordena projetos de pesquisa na área de história 

natural e evolução biológica, utilizando DNA, análise de genética populacional, filogeografia e 

filogenia aplicadas à biodiversidade brasileira e à história da espécie humana. Foi presidente 

da Sociedade Brasileira de Genética, assessor do Comitê Assessor em Genética do CNPq e 

coordenador do Projeto Genográfico Sul-Americano, pela National Geographic Society. É 

membro da Academia Íbero-americana de Biologia Evolutiva. É bolsista de Produtividade 1A do 

CNPq.  



Thereza Christina Barja Fidalgo  

Graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 

mestrado em biologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e doutorado em 

ciências pela UFRJ, com pós-doutorado pela Universidade de Montreal, no Canadá. É 

professora titular e líder do Grupo de Pesquisa em Farmacologia Celular e Molecular da Uerj. 

Suas principais contribuições científicas são focadas na identificação de mecanismos de 

sinalização que modulam as funções de células envolvidas na resposta inflamatória associada a 

doenças como o câncer e a obesidade. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq.  

Ciências da Saúde 

 

Ester Cerdeira Sabino  

Doutora em imunologia e livre docente em clínica médica pela Universidade de São Paulo 

(USP). Fez estágio de pós-doutorado no hemocentro Irwin Memorial, nos Estados Unidos. Foi 

diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Atua na área da saúde, especialmente em 

segurança transfusional, HIV, doença de Chagas, arboviroses e anemia falciforme. Em 2020, 

durante a epidemia de covid, ficou conhecida do público pelo sequenciamento do primeiro 

caso do SARS CoV-2 em 2020. É bolsista de Produtividade 1B do CNPq.  

Ciências Agrárias 

Fatima Maria de Souza Moreira  

Doutora em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com 

sanduíche na Universidade de Ghent, na Bélgica, em biologia molecular. Fez três estágios de 

pós-doutorado em biologia molecular, pela Universidade Nacional Autônoma do México, 

Universidade de York e Universidade Estadual de Michigan. É professora titular da 

Universidade Federal de Lavras (Ufla). Sua pesquisa envolve fixação biológica de nitrogênio 

atmosférico simbiótica com leguminosas e associativa e a biodiversidade de organismos do 

solo. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq.  

Ciências Sociais  

Claudia Lee Williams Fonseca 

Doutora em etnologia pela Universidade de Nanterre, na França, com pós-doutorado pela 

Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, na França, e pela Universidade de Montreal, 

no Canadá. É professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Reconhecida como uma autoridade mundial no estudo da cultura e da estrutura familiar de 

classes populares, atua principalmente nos seguintes temas: grupos populares, família, 

antropologia, adoção e gênero, antropologia do direito, antropologia das ciências. É bolsista de 

Produtividade Sênior do CNPq. 

MEMBROS CORRESPONDENTES 

Angela Villela Olinto 

Doutora em física pelo Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT, sigla em inglês). Foi 

líder da área teórica e fenomenológica do Projeto Pierre Auger e atualmente é investigadora 

principal de dois projetos da NASA em grande escala internacional. É professora na 

Universidade de Chicago, onde também é reitora da Divisão de Ciências Físicas e Matemáticas. 

Deu contribuições significantes à astrofísica de estrelas compactas, cosmologia inflacionária, 

campos magnéticos primordiais e astro-partículas de energia extrema: raios cósmicos ultra 

energéticos e neutrinos cósmicos.  



 


