Nota de pesar à perda do Professor Sérgio Mascarenhas
O Instituto de Inovação e Gestão de Desenvolvimento de Produtos (IGDP) presta as suas
homenagens e lamenta profundamente o falecimento do Professor Dr. Sérgio Mascarenhas,
vítima de uma parada cardiorrespiratória, na segunda-feira, dia 31/05/2021, aos 93 anos.
Sua contribuição para a ciência brasileira é inestimável. O professor participou da
consolidação do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, local que
iniciou sua brilhante carreira como professor e pesquisador, formando recursos humanos
que fizeram a diferença no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Além da ação
esperada em docência, dedicou-se com afinco ao desenvolvimento tecnológico e
disseminação da inovação no país.
Entre as inúmeras realizações no campo da inovação, destacam-se a criação da unidade
EMBRAPA Instrumentação, pioneira na aplicação da eletrônica no campo, e sua
participação como um dos idealizadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
um dos responsáveis pela criação do curso de Engenharia de Materiais, pioneiro na
América Latina.
Além destes feitos, que já não seriam poucos, desenvolveu inovações durante toda a sua
carreira, aplicando esta experiência nas esferas da gestão e política tecnológica: propôs e
apoiou ações de incentivo que impactaram inúmeros pesquisadores no país. Diversas
empresas, tecnologias e produtos brasileiros surgiram a partir dos centros de pesquisa,
cursos e institutos que o professor Sérgio ajudou a fundar, como o Instituto de Física de São
Carlos (IFSC - USP).
A comunidade do IGDP se une a todos que se dedicam ao incentivo da inovação no país
para agradecer o inestimável legado do Professor Sérgio Mascarenhas, que viverá para
sempre em seus orientados, familiares, amigos, universidades, cientistas e inovadores do
Brasil e do Mundo.
Muito obrigado, nosso exemplo de inovação!
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