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Apresentação
OUTORGAR O TÍTULO HONORIS CAUSA constitui a máxima distinção con-
cedida pela Universidade a personalidades que se tenham distinguido pelo saber 
e pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras e do melhor 
entendimento entre os povos, e que serviram de exemplo para a comunidade 
acadêmica e para a sociedade. 

Esta publicação tem o objetivo de registrar a entrega do título de Doutora Ho-
noris Causa a MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO, por sua atuação 
em prol do desenvolvimento da educação no Estado de Mato Grosso do Sul.

Na UFMS, o título é outorgado mediante proposta de um ou mais membros do 
Conselho Universitário. A proposta deste título foi aprovada por unanimidade, 
conforme Resolução nº 209, de 1º de setembro de 2022, por proposição do Con-
selheiro Fernando Lopes Nogueira, Diretor da Faculdade de Direito.

Campo Grande, 5 de dezembro de 2022.
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É motivo de grande alegria para a Comunidade Universitária da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS participar desta sessão solene da As-
sembleia Universitária de outorga do título de Doutora Honoris Causa a Marisa 
Joaquina Monteiro Serrano, por sua atuação em prol do desenvolvimento da Edu-
cação e da Responsabilidade Social no Estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil.

Esta homenagem demonstra o valor e a grandeza de sua vida profissional, 
preenchendo todos os requisitos que se possam alinhar para incluir-se à 
galeria dos Doutores Honoris Causa da UFMS, pela sua trajetória no de-
senvolvimento da educação de nosso estado, como Secretária de Educação, 
como Presidente da Organização Mundial do Ensino Público, como delega-
da do Ministério da Educação, como Presidente do Parlamento Cultural do 
Mercosul, sendo responsável pela criação do Curso de Mestrado em Gestão 
de Política Cultural, na Universidade de Palermo, em Buenos Aires,, como 
Vice-Prefeita de Campo Grande, e, logo depois, tornou-se a primeira mulher 
eleita Senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul. Ocupou o cargo de Con-
selheira do TCE-MS, tendo em sua trajetória, a publicação de livros didáticos 
para o primeiro grau. Esses são alguns momentos de sua trajetória, e o que 
faz da UFMS, a maior universidade do Estado de Mato Grosso do Sul, reco-
nhecer uma mulher, cuja síntese biográfica, mostra o quanto é inegável a sua 
contribuição para o desenvolvimento do nosso estado. 

Para UFMS, é uma grande honra homenageá-la no ano em que completa-
mos 43 anos de federalização. Trabalhamos para que a educação, a ciência 

Discurso do Reitor
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e a inovação estejam ao alcance da sociedade, visando uma transformação 
libertadora do indivíduo, para que tenhamos melhores condições de vida. 
Trabalhamos para que a UFMS se abra com responsabilidade, cada vez mais, 
para a sociedade e, de maneira especial, aos estudantes. Devemos criar e pro-
mover um ambiente motivador, inovador, empreendedor e com sustentabi-
lidade, formando profissionais cidadãos prontos para auxiliar na resolução 
dos desafios de nossa sociedade.

O egrégio Conselho Universitário aprovou a sábia iniciativa da outorga deste 
título de Doutora Honoris Causa a nossa amiga Marisa Serrano. Esta é uma 
acertada proposição que prestigia não apenas a pessoa merecedora dessa 
honraria, mas também nossa instituição, que a confere. 

Assim, a UFMS está em festa, por torná-la parte da Galeria de Doutores Hono-
ris Causa desta nobre instituição. Queremos eternizar neste âmbito acadêmico 
a importância de Marisa Serrano na busca de soluções capazes de garantir um 
mundo mais solidário e mais justo. Que seu exemplo de gestora educacional e 
política sirva de inspiração para todos aqueles que trabalham na construção de 
um futuro melhor. A outorga desse título vai muito além da honraria.

Esta instituição, que tanto incentiva, apoia e estimula a pesquisa, o ensino, a 
extensão, o empreendedorismo e a inovação ao conceder-lhe este título, não 
o apenas faz como um justo reconhecimento, mas como forma também de 
convidar a tantos outros que trilhem em caminhos onde as luzes do saber o 
recompensem ao final da jornada. 

Marisa Serrano, a partir desta solenidade, a Senhora passa a integrar o qua-
dro admirável dos nossos insignes doutores, prestigiando, desse modo, a 
nossa Universidade, o nosso Estado e o nosso Brasil.

Parabéns, seja bem-vinda à nossa Universidade.

Que Deus sempre nos oriente e proteja. Abraços.

Campo Grande, 5 de dezembro de 2022.

Marcelo Augusto Santos Turine

Reitor da UFMS
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NESTA DATA DE HOJE, ESTAMOS aqui para relembrarmos um pouco da 
trajetória de uma grande mulher, e assim homenagear e agraciar uma pes-
soa muito importante para o nosso Estado. Estamos concedendo o título de 
Doutora Honoris Causa a MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO, 
por sua imensa relevância e contribuição não somente para a Educação sul-
-mato-grossense mas para educação brasileira.

Sua brilhante carreira profissional como Educadora, escritora, gestora e 
política, teve, sem dúvidas, um importante papel para o crescimento de 
nosso estado.

Fico feliz e muito me honra, ter feito essa indicação, que foi referendada pelos 
nossos representantes do Conselho Universitário aqui presente nesta solenidade.

O trabalho e dedicação desta importante mulher, permite reafirmamos a 
força da mulher sul-mato-grossense no cenário nacional, onde sempre se 
destacam pela competência, dedicação à coisa pública, contribuindo para 
desenvolvimento do Brasil.

Sua história de valiosas e transformadoras contribuições para o crescimento 
de nosso estado é uma marca sempre lembrada por nossa população, uma 
trajetória exitosa, construída por alguém que, de forma expressiva, contri-
buiu para transformar a Educação brasileira.

Discurso do Proponente
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O título de Doutora Honoris Causa é um reconhecimento dessa trajetória e 
nossa Instituição demonstra através dele a importância que MARISA JOA-
QUINA MONTEIRO SERRANO significa para nossa comunidade acadêmica. 

Nos dê a honra de receber, neste ato, todo o reconhecimento e o respeito 
da UFMS, uma Instituição que é reconhecida pelo padrão de qualidade de 
ensino, pesquisa e governança, bem como pelo respeito e reconhecimento à 
história do nosso Mato Grosso do Sul.

Fernando Lopes Nogueira

Diretor da Faculdade de Direito
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Agradeço primeiramente ao Reitor Marcelo Turine e ao Conselho Universi-
tário, além do proponente, Prof. Fernando Lopes Nogueira, pela aprovação 
de meu nome para receber esta honraria, da qual me orgulho muito.

Obrigada pela presença de todos que aqui estão, em especial, dos amigos, 
nas pessoas de Moreli Arantes e Maria Eliza Dittmar, e de minha família, 
em nome de meus irmãos Maria Angélica, Eduardo e Sandra. Aos 75 anos, 
a trajetória percorrida não foi pequena e, seguramente, não foi fácil. Mas 
tenho de agradecer a Deus, por me ter dado forças para vencer obstáculos 
e ter colocado em meu caminho um número incontável de pessoas, que me 
estenderam a mão ao longo dos anos. Nasci em Bela Vista. Minha mãe, Zil-
da, era filha de gaúchos, que vieram para cá após a Revolução Farroupilha, 
encerrada em 1845. Meu pai, Fernando, português, deixou a Europa durante 
a 2ª Guerra Mundial, para começar uma nova vida no Brasil.

Devo aos Colégios Nossa Senhora Auxiliadora e Estadual Campo-Granden-
se, minha formação educacional básica. E, principalmente, à Faculdade Dom 
Aquino de Filosofia, Ciências e Letras, hoje UCDB, o despertar para a literatura 
e para a consciência cidadã e participativa, que se consolidou ao longo dos anos.

Faço aqui, uma homenagem e um agradecimento à Profa. Maria da Glória 
Sá Rosa, grande incentivadora da cultura e às colegas e amigas do Curso de 
Letras de 1968 e de Pedagogia de 1980. 

Discurso da Homenageada
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Fui uma das fundadoras da Feprosul, hoje Fetems, Federação de Professores 
do Estado, época em que prestei concurso público para professores da Pre-
feitura de Campo Grande. Iniciei como professora de Português do Ginásio 
Arlindo Lima, em que literalmente colocávamos o “pé no barro”, vencendo 
a inexistência de asfalto, tirando da sola dos sapatos o barro vermelho de 
Campo Grande. Como Diretora do Ginásio da Escola Padre José Valentin, 
no Jóquei Clube, a luta pelas dificuldades foram maiores. Sem asfalto, sem 
luz elétrica, as aulas eram ministradas com a ajuda de lampiões a gás. Com 
terrenos baldios e mato alto, a segurança era feita apenas por um inspetor de 
alunos. Tempos difíceis.

No governo do então Prefeito Levy Dias, assumi a coordenação Pedagógica 
da Secretaria Municipal de Educação. Foi possível então, implementar uma 
série de medidas inovadoras, à época, como a criação da Supervisão Escolar 
e Coordenação Pedagógica, contando com profissionais experientes e com-
prometidos, para garantir uma melhor educação para nossas crianças.

No recém-criado Mato Grosso do Sul, fui Secretária Estadual de Educação, no 
governo Pedro Pedrossian, embora por pouco tempo, pois o início do novo Es-
tado foi muito conturbado politicamente. Mesmo assim, pude organizar, em 
1981, o primeiro concurso para professores da Rede Estadual, com grande êxito.

Fui representante do Ministério da Educação como delegada do MEC por duas 
vezes. Inclusive, nessa época, construímos a sede própria da Demec, em terre-
no cedido pela UFMS. Como encerramento dos Órgãos Regionais do MEC, o 
prédio foi entregue à Universidade, onde hoje funciona a Escola de Adminis-
tração na Avenida Senador Filinto Müller, em frente ao Lago do Amor.

Fui coautora de duas coleções de livros didáticos para as quatro últimas séries, 
do então 1º Grau: Novos Rumos em Comunicação de 1975, pela Editora do 
Brasil, e Comunicação em Língua Portuguesa, em 1982, pela Editora Ática.

As atividades desempenhadas na área educacional me levaram para a política. 
Eu era Vereadora em Campo Grande quando houve a divisão do Estado, e es-
tive em Brasília, presenciando a assinatura do Ato que oficializou a criação de 
Mato Grosso do Sul. Depois, a participação ativa na discussão da proposta para 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) me levou para a Câma-
ra dos Deputados. Como Deputada Federal, pude votar, em 1996, a nova Lei.

Após dois mandatos como Deputada, uma nova missão me foi confiada. E 
acreditando num projeto novo para nosso Estado, candidatei-me à Gover-
nadora. Fui vencida no 2º turno, numa campanha em que o girassol, meu 
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símbolo então, coloriu Mato Grosso do Sul, simbolizando, não só a força do 
campo, da indústria, mas o trabalho, a cooperação e a alegria que gostaria de 
trazer para nosso povo.

Como a 1ª Senadora eleita no Estado, tenho a alegria de ver mais mulheres 
chegando ao Senado Federal, com competência e determinação. A minha 
atuação na política, incentivou mais mulheres a participar de uma atividade 
que é essencial para o gênero humano. Aliás, a política foi descrita na Grécia 
antiga, como necessária para a administração de uma Pólis, uma cidade. Mas 
até o escritor Graciliano Ramos, nos relatórios que fez, quando foi prefeito de 
Palmeira dos Índios, em Alagoas, reconheceu o quão difícil é administrar e 
ser reconhecido por isso.

Como membro do Congresso Nacional, participei de missões no Exterior e 
exerci cargos como Presidente da Comissão de Assuntos Culturais, Ciência 
e Tecnologia do Parlamento Latino-Americano – Parlatino, e Parlamento 
Cultural do Mercosul – Parcun, além de Deputada representante brasileira 
no Parlamento do Mercosul – Parlasul.

Encerrei minha vida pública aos 70 anos, no Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul. E foi lá, como Diretora-Geral da Escoex, que pude imple-
mentar a publicação de pesquisas, fundamentais para a tomada de decisão 
dos agentes municipais em relação à Educação, como o lançamento do Ideb 
– Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em Educação e 
Insucesso Escolar, Abordagem Financeira, além de informações sobre a Saú-
de, como Indicadores de Saúde nos municípios do Estado.

Portanto, depois de uma longa vida de atuação pública, só posso agradecer 
à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a honra que me concede, em 
tornar-me Doutora Honoris Causa, e partilhar com um corpo docente, que 
faz desta Casa, uma das melhores universidades públicas do Brasil.

Obrigada. 

Marisa Joaquina Monteiro Serrano
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Ao receber o honroso título de Doutora Honoris Causa pela Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, pediram-me para escrever sobre 
minha trajetória.

Aos 75 anos já percorri um longo caminho. 
Nasci em Bela Vista-MS, em 1947, filha de 
Fernando e Zilda Serrano. Tenho três ir-
mãos, Maria Angélica, Eduardo José e San-
dra Maria. Passei parte de minha infância 
em Jardim, onde estudei na Escola Coro-
nel Juvêncio. Ao mudarmos para Campo 
Grande, conclui meu ginásio no Colégio 
Maria Auxiliadora e depois o científico na 
Escola Estadual Campo-Grandense, hoje, 
Colégio Maria Constança de Barros Ma-
chado, em 1964.

Foi uma época de transição na vida nacio-
nal com a revolução que mudaria o país e 
iniciava um regime de exceção que duraria 
por longos 21 anos.

Com os pais Fernando e Zilda, e 
a irmã Angélica ao lado.

Memorial 
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Ao término do Curso de Letras (1968), da Fa-
culdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e 
Letras, tinha me tornado uma pessoa mais en-
gajada, ativa politicamente na vida estudantil e 
no Diretório Acadêmico Padre Félix Zavattaro.

Fui professora de Língua Portuguesa no Giná-
sio Arlindo Lima, fazendo parte de um grupo 
de pessoas que marcaram uma geração: Orlan-
do Mongélli, nosso Diretor, Yurie Maki, Ássi-
ma Abdo, Diogo César, Ana Maria Conceição, 
Fausta Higa.

Ao término da minha atividade como Diretora 
do ginásio da Escola Padre José Valentin, no Jó-
quei Club, fui convidada pelo Prefeito Levy Dias 
a ocupar o cargo de Coordenadora Pedagógica 
da Secretaria Municipal de Educação.

Instigada pelo Levy, saí candidata à Vereadora, 
em 1977, sendo a mais votada, e iniciando aí minha trajetória política parti-
dária. Deputada Federal por dois mandatos, a conjuntura política me levou a 
sair candidata à Governadora, em 2002, não sendo eleita. Em 2005, concorri 
à Vice-Prefeita de Campo Grande, junto com Nelson Trad Filho, e, em 2007, 
fui a primeira mulher eleita para o Senado da República em nosso Estado.

Deixei o Senado em 2011, quando assumi o cargo de Conselheira do Tribu-
nal de Contas de Mato Grosso do Sul, onde encerrei a minha vida pública.

Exerci ainda o cargo de Secretária Estadual de Educação e Delegada do 
MEC, fui Presidente da Omep/MS e Diretora-Presidente do Instituto de 
Apoio ao Desenvolvimento Socioeducacional e do Instituto de Políticas Pú-
blicas e Desenvolvimento Social.

Na área internacional presidi o Parlamento Cultural do Mercosul – Parcum 
(2000-2002) e a Comissão de Assuntos Culturais, Educação, Ciência e Tec-
nologia do Parlamento Latino-Americano – Parlatino (2001-2002) e repre-
sentante brasileira no Parlamento do Mercosul – Parlasul (2007-2010), com 
sede no Uruguai. 

Sou coautora de dois trabalhos publicados, Novos Rumos em Comunicação 
(de 5ª à 8ª séries do 1º grau). São Paulo. Ed. do Brasil, 1975, e Comunicação 
em Língua Portuguesa (de 5ª à 8ª séries do 1º grau). São Paulo. Ed. Ática, 
1981. Decidi me aposentar aos 70 anos e mantenho atividades literárias como 

Formatura no curso  
de Letras da Faculdade  
Dom Aquino - 1968.
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acadêmica da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e como participante 
do Sarau Literário, composto por amigos que amam as Letras. 

Além disso, continuo, sempre que possível, a percorrer o mundo, em via-
gens que me incorporam conhecimento cultural e visões deslumbrantes 
de diversos países.
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Eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias personalidades de Mato 
Grosso do Sul, mas constato, com todo respeito, que em nenhuma delas eu vi 
coincidir tanto o discurso com a prática como no caso da Marisa. Uma pes-
soa que estimula muito a sua assessoria a debater a conjuntura, sempre quer 
saber o livro que você está lendo, sua opinião sobre último filme que saiu 
no cinema… Portanto, conviver com ela é um estímulo constante ao apren-
dizado e ao conhecimento. Também acho que ela tem uma postura muito 
republicana, tem um zelo com a coisa pública, um compromisso com o tra-
balho que não é algo burocrático ou formal. Sou testemunha da vibração que 
ela tem no ambiente de trabalho, os desafios que ela se impõe é algo muito 
motivador e inspirador. A Marisa casa perfeitamente o que pensa, fala e faz.

Ben-Hur Ferreira

Professor Universitário

Depoimento 
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Quem busca imagens de Marisa Serrano lá pela década de 70, encontra fo-
tos de uma meiga professora e seus alunos. Mas, por trás de seus olhos já 
pulsavam suas participações nos movimentos políticos e sociais. Ainda em 
plena ditadura, a bela moça era uma ativista mulher em épocas extremamen-
te masculinas. Os tempos passaram, a ditadura também, e a educadora foi 
vereadora, Secretária de Educação do Estado, deputada federal, candidata ao 
governo do Estado, senadora e Conselheira do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul (citando apenas alguns tópicos de tantos momentos da sua tra-
jetória). De qualquer forma, no aperfeiçoar da sua personalidade e no desen-
volvimento da sua importante participação e contribuição cultural, política 
e administrativa nos âmbitos estadual e nacional, sempre levou dentro de si 
durante toda a sua vida a professora e educadora. E tudo aquilo que forjou 
como sucesso e exemplo da capacidade da mulher em marcar e demonstrar 
o seu papel na sociedade brasileira. Vivas à professora, educadora, política, 
imortal acadêmica, mulher Marisa Serrano!

Henrique Alberto de Medeiros Filho

Presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Depoimento 
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Seu nome, Marisa, nos remete à educação. Sua luta, foi buscar e estabelecer 
políticas públicas ligadas à sua área de atuação por longos anos. Dinâmica, 
comprometida, audaz, são qualidades, dentre outras, que a definem como 
pessoa e profissional. Na sua caminhada política, desde a esfera municipal, 
estadual e federal, sempre levantou a bandeira da educação porque acredita 
que “educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante”. E é essa 
sua trajetória. Deixar sua marca não como apreço pessoal, mas acreditando 
que pode fazer a diferença, que pode transformar os espaços de atuação em 
locais que promovam ideias, legislem para uma sociedade mais justa e huma-
nitária. Esse é o seu espírito de luta porque acredita, conforme Paulo Freire, 
que a esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela, só, não ganha a luta, 
mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Sua conquista hoje é fruto dessa luta 
como mulher, legisladora e educadora que sabe demonstrar sua força, sua 
garra e especialmente seu ideal. 

    

Maria Cecília Amêndola da Motta

Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul

Depoimento 
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Marisa Serrano começou dando aula em escola pública se destacando como 
a professora que liderava seus alunos com firmeza e competência.

Nossas conversas, na época, giravam em torno dos livros e métodos ultrapas-
sados. Aí surgiu a ideia: vamos escrever nossos próprios livros. A Editora do 
Brasil acreditou na proposta e publicou a coleção. Os professores amaram. 
O governo não.

Marisa não esmoreceu e orientou nossa resposta ao arbítrio: uma nova cole-
ção, pela Ática, e a parceira de Moreli Arantes.

Essa, a Marisa dos primeiros tempos como professora e escritora. A Marisa 
da luta política todos conhecem. Sua bandeira sempre foi a educação e pela 
educação lutou o bom combate.

Sua liderança permanece até hoje inalterada. Se o assunto é educação, 
ela é a voz que primeiro se procura ouvir no seu estado. Firme, segura, 
equilibrada, serena.

Marisa Serrano, uma vida dedicada à luta pela educação.

 

Maria Gessy de Sales

Roteirista e Escritora

Depoimento 
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Dar um depoimento sobre a personalidade da Marisa Serrano é uma respon-
sabilidade que assumo com temor: ele não estará à altura da sua dignidade 
de mulher, de professora, de gestora pública, de política. Marisa atuou nesses 
campos com a mais admirável competência e generosidade. Em todos eles, 
manteve a coerência de lutar pelo bem do outro, pela justiça social e pela 
beleza da vida.

Acerto em aplicar a ela o que disse Berthold Brecht: 

“Há pessoas que lutam um dia, e são bons;

Há outras que lutam um ano, e são melhores;

Há aquelas que lutam muitos anos, e são muito boas;

Porém há as que lutam toda a vida: Estas são imprescindíveis”.

Marisa é das pessoas imprescindíveis. O que ela fez pela educação em Campo 
Grande, em Mato Grosso do Sul, no Brasil, em particular, pela educação in-
fantil e pelos direitos da criança atravessa o tempo, permanece dando frutos 
e continuará brilhando nos olhos dos educadores, de gestores e de políticos 
éticos e, sobretudo, na esperança das crianças.

Vital Didonet

Professor

Depoimento 
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Mato Grosso do Sul se orgulha de ter, entre os grandes personagens de sua 
história, a Educadora Marisa Joaquina Monteiro Serrano. Uma educadora 
que fez da atividade pedagógica sua profissão de fé para a formação de uma 
sociedade justa e igualitária. Uma mulher consciente da importância da edu-
cação como ferramenta não só de valorização do conhecimento, mas, sobre-
tudo de uma cultura assentada na ética.

Não há dúvida de que Marisa Serrano, enquanto professora, delegada do Mi-
nistério da Educação, vereadora de Campo Grande, secretária de Estado, es-
critora, deputada, senadora e conselheira do Tribunal de Contas, deu valiosa 
contribuição ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e segue inspirando 
de forma positiva os rumos da sociedade em nosso Estado. 

Com a sua firme atuação social e incontestável liderança política, Marisa Ser-
rano encorajou uma legião de pessoas determinadas no propósito de fazer de 
Mato Grosso do Sul um estado de oportunidades de crescimento para todos, 
fortalecendo o senso de comunidade e democracia.

Parabéns pelo merecido título, com gratidão pela sua contribuição para de-
senvolvimento de Mato Grosso do Sul. 

Reinaldo Azambuja

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Depoimento 
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Títulos Concedidos pela UFMS
A ENTREGA DO TÍTULO de Doutor Honoris Causa é um dos maiores reconhecimentos acadêmicos 
de uma instituição universitária, como objetivo de premiar as pessoas que serviram de exemplo para a 
comunidade acadêmica e para a sociedade. Esse prêmio demonstra o valor e a grandeza de suas vidas.
As pessoas agraciadas pela UFMS, desde 1985, são de áreas diversas, que encarnam os valores men-
cionados. Com essas autoridades é possível aprender sempre, pois nutrem, com seu saber e bons 
exemplos. A todas elas, nossa admiração, nosso respeito e nosso agradecimento.
1. JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI – pelos inúmeros relevantes serviços prestados ao 
Brasil, ao Estado de Mato Grosso do Sul e à UFMS. (Res. nº 29, Coun, de 28 de novembro de 1985)
2. RAMEZ TEBET – pela dedicação ao longo de sua viga pública ao Estado de Mato Grosso do Sul e 
ao Brasil. (Res. nº 13, Coun, de 20 de abril de 1988)
3. WILSON MARTINS – em reconhecimento pelos inúmeros e relevantes serviços presados à cul-
tura brasileira. (Res. nº 26, Coun, de 23 de outubro de 2001)
4. PEDRO PEDROSSIAN – pela importância na história da educação de Mato Grosso do Sul, por 
meio de políticas educacionais efetivas nos vários níveis de ensino, e pela criação e implantação da 
UFMS. (Res. nº 27, Coun, de 23 de outubro de 2001)
5. NEWTON DE OLIVEIRA CARVALHO – pela relevante contribuição prestada à ciência na área 
de hidrossedimentologia. (Res. nº 8, Coun, de 16 de abril de 2002)
6. ERNESTO SASSIDA – pelo relevante trabalho junto à comunidade corumbaense, tendo como 
principal alvo a população pobre e carente do Bairro Cidade Dom Bosco, que ajudou a construir. 
(Res. 57, Coun, de 30 de agosto de 2004)
7. DAISAKU IKEDA – por divulgar os ideais de paz, cultura e educação para a humanidade, bem 
como a conscientização das pessoas em relação a questões fundamentais à vida – como Presidente da 
Sociedade de Criação de Valores Humanos – Soka Gakkai. (Res. nº 3, Coun, de 5 de fevereiro de 2007)
8. MANOEL DE BARROS – pelo relevante lugar que ocupa na construção da cultura, pelo reconhe-
cimento de setenta anos de poesia, anos dedicados à literatura, objeto de estudo de muito membros 
da comunidade acadêmica da UFMS, da educação sul-mato-grossense, bem como na história da 
UFMS. (Res. nº 1, Coun, de 5 de fevereiro de 2007)
9. UEZE ZAHRAN – pelo lugar relevante que ocupa na história do Estado de Mato Grosso do Sul. (Res. 
nº 4, Coun, de 5 de fevereiro de 2007)
10. MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA – pelo lugar relevante que ocupa na construção da cultura e da 
educação sul-mato-grossense e pela excelência de sua trajetória na vida expoente do magistério, bri-
lhante educadora e historiadora. (Res. nº 2, Coun, de 5 de fevereiro de 2007)
11. MARCOS VINICIUS RODRIGUES – pelos relevantes serviços prestados à cultura brasileira, 
como Ministro do Tribunal de Contas da União e Presidente da Academia Brasileira de Letras. (Res. nº 
26, Coun, de 31 de março de 2008)
12. IZULINA GOMES XAVIER – pelos relevantes trabalhos junto à comunidade corumbaense nas 
áreas de letras, pintura, escultura e pelos serviços prestados à comunidade. (Res. nº 27, Coun, de 31 
de março de 2008)
13. LUIS INÁCIO LULA DA SILVA –pelos relevantes serviços prestados à educação pública brasi-
leira. (Res. nº 28, Coun, de 31 de março de 2008)
14. FERNANDO HADDAD – pelos relevantes serviços prestados à educação púbica brasileira, como 
Ministro de Estado da Educação. (Res. nº 29, Coun, de 31 de março de 2008)
15. SILVIA VECELLIO – pelo relevante trabalho humanitário desenvolvido à frente do Hospital São 
Julião, em Campo Grande-MS. (Res. nº 58, Coun, de 1º de julho de 2010)
16. EMIDIO CANTIDIO DE OLIVEIRA FILHO – pelos relevantes serviços prestados à pós-gradu-
ação da UFMS. (Res. nº 26, Coun, de 25 de abril de 2011)
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17. JORGE ALMEIDA GUIMARÃES – pelos relevantes serviços prestados à pós-graduação da 
UFMS. (Res. nº 27, Coun, de 25 de abril de 2011)
18. LEON POMER – pela contribuição ao desenvolvimento das ciências humanas da Fundação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul, como Historiador. (Res. nº 51, Coun, de 8 de outubro de 2012)
19. ANA MARIA ARAÚJO FREIRE – pelo conjunto de sua obra e relevância dos serviços prestados 
como divulgadora do pensamento do prof. Paulo Freire. (Res. 104, Coun, de 15 de dezembro de 2017)
20. RUY DE ARAÚJO CALDAS – por sua trajetória científica e de gestão para o desenvolvimento da 
ciências, tecnologia e inovação no Brasil, em especial para a região Centro-Oeste. (Res. 106, Coun, 
de 15 de dezembro de 2017)
21. VALI JOANA POTT – por sua contribuição à ciência, especialmente na área de botânica, 
assim como, enquanto cientista de renome nacional e internacional. (Res. 105, Coun, de 15 de 
dezembro de 2017)
22. MARIO NETO BORGES – por sua imensa relevância, contribuição e trajetória de professor, 
pesquisador e gestor público para a educação, ciência, tecnologia e inovação de Mato Grosso do Sul. 
(Res. 106, Coun, de 20 de setembro de 2018)
23. MARÍA ESTHER MARTÍNEZ QUINTEIRO – por sua imensa relevância, contribuição e trajetó-
ria de professora e pesquisadora na temática dos direitos humanos com reconhecimento internacional. 
(Res. 127, Coun, de 28 de dezembro de 2018)
24. OSVALDO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR – por sua contribuição à ciência enquanto cientis-
ta de renome nacional e internacional, e à magnífica influência que tem exercido sobre a formação de 
grande número de cientistas de diversas áreas. (Res. 45, Coun, de 27 de março de 2019)
25. ALMIR EDUARDO MELKE SATER – por sua imensa contribuição à música nacional e regio-
nal. (Res. 63, Coun, de 7 de junho de 2019)
26. JOSÉ ISAAC DE OLIVEIRA – por sua contribuição às artes plásticas de Mato Grosso do Sul. 
(Res. 64, Coun, de 7 de junho de 2019)
27. HUMBERTO AUGUSTO MIRANDA ESPÍNDOLA – por sua contribuição e dedicação a produ-
ção artística, relevantes não somente para a formação como para a constituição da cultura sul-mato-
-grossense, com destaque no cenário internacional. (Res. 65, Coun, de 7 de junho de 2019)
28. DETLEF HANS GERT WALDE – por sua contribuição e importante participação como pes-
quisador no panorama mundial da pesquisa em geologia e paleontologia. (Res. 14, Coun, de 13 de 
março de 2020)
29. ROBERTO LUIZ LEME KLABIN – por sua contribuição de forma magistral nas articulações e 
diálogos envolvendo diferentes setores em prol da proteção dos patrimônios brasileiros e do desen-
volvimento aliado à conservação da natureza. (Res. 15, Coun, de 13 de março de 2020)
30. ELIZA EMILIA CESCO – por sua contribuição para a história da educação e da educação espe-
cial do Estado de Mato Grosso do Sul. (Res. 47, Coun, de 30 de julho de 2020)
31. JOSÉ MARINONI – por sua dedicação à educação no Estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, 
e contribuição no fortalecimento da Universidade Católica Dom Bosco. (Res. 212, Coun, de 1º de 
setembro de 2022)
32. MARILENA DIAS BARRETO DOS REIS – por sua contribuição à educação indígena regional e 
nacional no Estado de Mato Grosso do Sul. (Res. 208, Coun, de 1º de setembro de 2022)
33. MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO – por sua atuação em prol do desenvolvimento 
da educação no Estado de Mato Grosso do Sul. (Res. 209, Coun, de 1º de setembro de 2022)
34. PEDRO MACHADO MASTROBUONO – por sua contribuição na promoção e defesa do patri-
mônio artístico cultural no Brasil. (Res. 210, Coun, de 1º de setembro de 2022)
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