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Noite de Gala 

Academia Nacional de Farmácia empossa novo acadêmico no Maranhão 

Em uma noite regada pelo de glamour, o Prof. Dr. Othon de Carvalho Bastos foi empossado 
nesta última terça-feira (17) na Academia Nacional de Farmácia. Ele assumiu como Membro 
Titular a cadeira de número 38 que tem como patrono o Dr. Herculano Calmon de Siqueira. 

A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio Cristo Rei da Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) e contou com a presença do presidente da Academia Nacional de 
Farmácia, Caio Romero Cavalcanti, dos acadêmicos João Paulo Vieira, Mateus Mandu, Maria 
Rita Bacellar Palhano, Terezinha Rego, de Antônio Benedito Oliveira, representando o 

Conselho Federal de Farmácia e da presidente do Conselho Regional de Farmácia, Jane Mary 
Limeira, o secretário de Educação do Estado, Lourenço Vieira da Silva, o secretário municipal 
de Assuntos Políticos, Francisco Viana, além de familiares e amigos convidados. 

O professor Othon Bastos teve sua formação inicial no curso de Farmácia da Universidade 
Federal do Maranhão, mas como ele mesmo destaca, desde a infância já despertava em si a 
curiosidade e experimentação através dos seus brinquedos, o que certamente fez aflorar o 
interesse pela investigação científica. 

O novo acadêmico foi diretor do Instituto Oswaldo Cruz no Maranhão, presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapema), criador do projeto de implantação do 
Hemocentro do Maranhão (Hemomar) e eleito reitor da Universidade Federal do Maranhão 
em 1996, sendo reconduzido ainda para um segundo mandato. 



Dr. Othon Bastos tem mestrado e doutorado pela Unicamp onde obteve conceito máximo de 

aprovação. Teve seu nome projetado internacionalmente através de importantes estudos 
realizados especialmente nas áreas de Imunologia e Medicina Tropical, o que levou o 
Ministério de Relações Exteriores da França a convidá-lo para proferir uma série de palestras 
naquele país. O pesquisador possui mais de 40 trabalhos científicos publicados e teve 
missões realizadas na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. 

Além da cadeira de Membro Titular da Academia Nacional de Farmácia, o Prof. Dr. Othon de 
Carvalho Bastos recebeu em 1982 o Diploma de Honra ao Mérito como Farmacêutico 
Destaque e é detentor de condecorações como a Medalha do Mérito Educacional; Medalha 
Mérito Cultural; Medalha do Mérito Militar; Medalha do Mérito Legislativo e a Medalha do 

Mérito Timbira. Dr. Othon ainda é membro da Sociedade Brasileira de Microbiologia, da 
Sociedade Brasileira de Parasitologia e Medicina Tropical, da Sociedade Brasileira de 
Imunologia, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia 
Maranhense de Ciências. 

Atualmente é Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e reitor da Universidade Virtual 
do Maranhão (Univima) aonde vem realizando um belíssimo trabalho no combate à 
defasagem na educação no Estado e com projetos importantes voltado para inclusão social 
de comunidades carentes. 

 



 

Dr. Othon Bastos e Dr. João Paulo S. Vieira 

 

  

Dr. Othon Bastos proferindo discurso 


