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Professora Titular da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP).  

Livre Docente em Odontopediatria (2003). Mestre (1988) e Doutora em 
Odontopediatria (1993), pela FOB/USP. Já formou mais de 80 
pesquisadores, de Iniciação Científica ao Pós-Doutorado. Desenvolve 
pesquisas em Bioengenharia de Tecidos (Patente INPI #BR10201702223 
Dez/2017); células tronco de polpa de dentes decíduos (implantou e 
coordena Biorrepositório de células tronco de dentes decíduos FOB/USP); 
terapias fotônicas em Saúde com ênfase ao uso do laser e LEDs e 
crescimento e desenvolvimento craniofacial de pacientes fissurados e não 
fissurados. 

Foi Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP de 2014-2018, 
quando coordenou a implantação do Curso de Medicina em 2017. 

Foi Superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 
(HRAC/Centrinho/USP) de 2016-2018, coordenou a implantação da 
Residência Médica Crânio-Maxilo-Facial junto a PRCEU/USP e à Comissão 
Especial de Residência Médica da Secretaria de Estado da Saúde. 
Coordenou o convênio de cooperação acadêmica e financeira com a ONG 
Internacional Smile Train em 2017. Esta ação permitiu a realização de um 
mutirão de cirurgias primárias de lábio e palato de bebês fissurados, 
zerando a fila de espera. 

Como Pró-Reitora de Cultura e Extensão (2018-2022) promoveu ações por 
meio de editais com foco em sustentabilidade ambiental, inclusão social e 
diversidade nas atividades de extensão. Aprimorou o Sistema Apolo, 
implantou o fluxo digital de submissão de cursos de extensão em todas as 
modalidades (difusão, atualização, aperfeiçoamento e especialização) 
abolindo os processos em pastas amarelas. Criou e incorporou ao Sistema 
Apolo o “Módulo de Registro de Atividades de Cultura e Extensão” e o 
“Módulo de Cadastro de Atividades Docente nas Residências Médicas”. 

Implementou, em parceria com a Vice-Reitoria, as Unidades Móveis USP na 
Comunidade: “Saúde e Ciências” e “Cultura e Educação”. Por meio desta 
iniciativa, serão feitas ações de extensão, pesquisa e ensino fora dos Campi 
USP, nos municípios do Estado de São Paulo. Esta atividade se integra ao 
Programa USP Municípios. Está desenvolvendo o “Portal USP Ex” que 
abrigará os cursos de extensão da USP. 


