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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE A PROF.ª DOUTORA NAIR
HONDA KAWASHITA

       

 

            A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art.
26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

                Art. 1º Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Prof.ª. Dra. Nair Honda Kawashita.

                Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

        A história da Profa. Dra. Nair Honda Kawashita - professora titular da Universidade Federal de Mato
Grosso, uma grande pesquisadora do nosso estado, que neste ano completará 67 anos (04/03). Em um país
em que infelizmente a educação sofre cada vez mais desvalorização, ela sempre se manteve a frente de
todas as dificuldades, sem desistir. Além do mais é merecedora desta honraria como reconhecimento de sua
dedicação ao ensino/pesquisa no MT. A maioria das pessoas quando pensam em pesquisa, lembram-se da
USP, UNICAMP, mas poucas pessoas sabem que temos aqui, uma grande pesquisadora, que poderia estar
nessas instituições de renome internacional, mas preferiu ficar em nosso estado. Contribuir para o
crescimento científico dele. Ela ainda continua em atividade, sem data para aposentar. 

 

        Ela é natural de Suzano em SP, formada em Farmácia-bioquímica pela USP-Ribeirão Preto, e está em
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Mato Grosso a mais de 40 anos. Quando veio para o Mato Grosso foi morar em Marcelândia, uma vez que
seu marido - engenheiro civil - trabalhava nas obras de construção das estradas. Em Marcelândia, ela
começou a dar aula de alfabetização, no intuito de fazer alguma coisa pela cidade uma vez que naquela
época, não era qualquer um que fazia uma faculdade. Desta forma, ela descobriu a sua vocação para a
docência. Depois de um tempo, veio para Cuiabá já que seu filho (único) estava em idade escolar e eles
queriam um ensino melhor. Ela veio e ficou desde então sem seu marido, que só voltou a morar em Cuiabá
(e consequentemente junto dela) no ano passado (2017) após se aposentar.

 

       Em Cuiabá, a Professora Nair começou a dar aula de Ciências e Biologia em escolas particulares,
lecionando no  ensino médio, até que ingressou como Contratada na UFMT na área de Bioquímica. Sendo
que em 1987 ela fez um concurso e passou a ser efetiva na Universidade. Em 2000 ela terminou seu
doutorado na USP-Ribeirão Preto, e ao retornar para a UFMT após essa qualificação, atuou e vem atuando
nas atividades de ensino de graduação e também na pós-graduação. A prof.ª  Nair contribuiu na formação de
muitos médicos e nutricionistas que são profissionais de renome em nossa capital, estado e em outros
estados também. Na pós-graduação ela também contribuiu para a formação de vários mestres (um total de
13 e mais 2 em andamento) e doutores (um total de 3 e 1 em andamento). Mestres e doutores que, em sua
maioria, estão muito bem profissionalmente: muitos concursados, inclusive sendo professores da UFMT e de
outras universidades.

       A Prof.ª Dra.ª Nair também tem uma boa produção científica, contribuiu em capítulos de livros (2),
publicação de artigos em revistas de alto impacto internacional na área (38), aprovação de recursos
financeiros em agencias de fomento (FAPEMAT, CNPq dentro outros) para a realização de projetos nacional
e internacional (ela tem projeto com universidades da Europa, sendo que ela foi escolhida para fazer parte
do grupo diante do seu currículo). Final de novembro de 2017, ela conseguiu a promoção para professor
titular, o maior grau de progressão que um professor pode conseguir dentro de uma Universidade. Esta no
topo da sua carreira.

 

        Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de
Resolução, tendo em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso Estado,
razão pela qual entendemos ser a  Prof.ª  Dra. Nair Honda Kawashita merecedora do título de cidadã
mato-grossense.

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Janeiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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