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Editorial Especial
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Este Editorial presta uma singela
homenagem a uma figura humana que tem deixado
muitas saudades a todos que com ela tiveram a
oportunidade de conviver, a Profa. Dra. Célia
Regina Martins Delgado Rodrigues, Professora
Associada da Disciplina de Odontopediatria do
Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo (USP).

Se fecharmos os olhos e tentarmos nos
recordar da “Celinha”, certamente nos lembraremos
de uma pessoa sempre muito educada e solícita,
que jamais dizia um “não”. Quem conviveu com ela
por motivos profissionais, certamente se recordará
de uma professora e pesquisadora extremamente
competente e responsável, talvez, até demais...

Nascida em Votuporanga, no interior do
Estado de São Paulo, graduou-se em 1983, como
cirurgiã-dentista, pela Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Depois de formada, mudou-se para a cidade de São
Paulo, onde atuou como docente na disciplina de
Odontopediatria nos Cursos de Odontologia da
Universidade Paulista (UNIP) e na então Faculdades
Zona Leste (FZL), atual UNICID. No início da década
de 1990 foi contratada em Regime de Dedicação
Integral à Docência e Pesquisa na Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (USP),
onde fez sua Pós-Graduação (Mestrado em 1987 e
Doutorado em 1992) e alcançou o título de Livre-
Docente, em 2003. No Programa de Pós-
Graduação, orientou vários alunos de mestrado e
doutorado, além de ter sido professora de docentes

espalhados pelo país e até mesmo de outros da
América do Sul. Teve a oportunidade de disseminar
seus conhecimentos ministrando cursos em diversas
cidades do Brasil, além do México, Peru e Equador.

Como pesquisadora, destacou-se como uma
das principais na área da Odontopediatria. Publicou
dezenas de artigos científicos em periódicos
nacionais e internacionais; vários capítulos de livros
e mais de duas centenas de resumos de trabalhos
apresentados no Brasil e exterior. Nestes, recebeu
14 prêmios e menções honrosas, evidenciando a
qualidade dos seus trabalhos científicos. Participou
de diversas Bancas Examinadoras para contratação
de docentes, defesas de dissertações e teses, etc.,
não só na USP como em outras universidades.
Podemos ressaltar ainda, a sua participação como
Assessora Científica e/ou Consultora de diversas
instituições, destacando-se a sua atuação na
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
além de pertencer ao Corpo Editorial de diversos
periódicos.

A sua “partida”, tão prematura, deixará uma
lacuna que jamais será preenchida, para os seus
alunos, amigos e familiares. Que seus exemplos,
tanto pessoais como profissionais, possam nos
nortear.
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