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Ao longo de 45 anos de atividade, o Professor-Doutor Ii-sei Watanabe construiu 
uma brilhante carreira acadêmica dedicada à Anatomia Humana. É autor de 825 
trabalhos apresentados nos mais importantes congressos científicos, sendo 698 no 
Brasil e 127 no Exterior. Também desenvolveu 58 projetos de pesquisa financiados 
pela Fapes, CNPq, NIH (dos Estados Unidos), Jica (Japan International Cooperation 
Agancy) e JSPS (Japan Society for the Promotion ofr Science) e Ministério da 
Educação, Ciência e Cultura do Japão.  
Pesquisador CNPq nível 1A, nível máximo, desde 1988, portanto há 25 anos, o 
professor- doutor Ii-sei Watanabe tem 384 trabalhos publicados, sendo 147 no 
Exterior e 384 em revistas nacionais, atlas e livros especializados sobre anatomia 
humana. A alta qualidade de seus estudos e pesquisas rendeu-lhe seis prêmios 
conferidos pelas principais associações científicas do Brasil e da América Latina. 
Atuou, ainda, de maneira decisiva para o estabelecimento, em junho de 2002, do 
convênio entre a Universidade de São Paulo e a Nihon University - a mais 
importante instituição de ensino do Japão.  
Participante ativo do mundo acadêmico, o professor-doutor Ii-sei Watanabe integra 
as mais destacadas entidades que reúnem mestres e cientistas de renome 
internacional, entre as quais a Sociedade Brasileira de Anatomia, Sociedade Pan-
Americana de Anatomia, Japanese Association os Anatomistas, Academia de 
Ciências de Noya York, Sociedade Brasileira de Pesquisadores Nikkeis, Fapesp e 
CNPq.  
Esse mesmo afinco dedicado aos estudos e à ciências, o professor-doutor Ii-sei 
Watanabe dirigiu também às atividades sociais, culturais e esportivas. Na infância, 
foi praticante de Atletismo e jogador de beisebol, tornando-se depois membro-
fundador da Associação de Árbitros do Brasil e árbitro de beisebol de nível 
internacional.  
Na área cultural, trabalhou na difusão da cultura japonesa no nosso País, 
integrando os Conselhos Deliberativo da Aliança Cultural Brasil-Japão, da Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e do Centro de Estudos de Língua Japonesa no 
Brasil, além de fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Taikô 
(tambores típicos japoneses).  
Professor-doutor Ii-sei Watanabe nasceu em Bastos, no dia 27 de setembro de 
1944. Filho de pais humildes, imigrantes japoneses, donos de um pequeno sítio 
onde dedicavam-se à agricultura e avicultura, com o qual sustentavam os seis 
filhos, o professor-doutor Watanabe iniciou seus estudos na escola da zona rural de 
Cascata, de sua cidade natal, em 1951. Ele e seus cinco irmãos, apesar das 
dificuldades econômicas da família, desde cedo tinham como objetivo frequentar 
uma universidade brasileira.  
Foi com esta meta que após concluir o ginásio em Bastos, veio para São Paulo para 
continuar seus estudos, cursando o antigo Científico no Colégio Alexandre de 
Gusmão, no bairro do Ipiranga. Em 1964, ingressou na Faculdade de Odontologia 
da Universidade Católica de Campinas, formando-se em 1967, com a segunda 
maior nota da turma.  
Antes disso, em 1965, iniciou sua especialização em Anatomia Humana, estudando 
todos os sistemas orgânicos do corpo humano para os quais dedicou seus esforços 
durante três anos. Paralelamente, foi monitor da disciplina de Anatomia Humana na 
Faculdade de Odontologia, ministrando aulas práticas e teóricas, bem como 
avaliação de alunos.  
Em 1967, foi indicado para professor-assistente da Faculdade de Odontologia de 
Araçatuba (Unesp) passando a se dedicar em regime de dedicação integral à 



docência e à pesquisa no Departamento de Morfologia. Defendeu a tese de 
doutoramento em 1970, obtendo o título de “Doutor em Ciências”, Ph.D. Continuou 
com sua carreira acadêmica, tornando-se Livre-Docente e, posteriormente, 
Professor Titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo. Realizou vários cursos de pós-doutorado, entre os 
quais, no Departamento de Medicina da Universidade de Tóquio, na área de 
“Biologia Celular e Tecidual”, e no Departamento de Biologia Celular e Anatomia da 
Faculdade de Medicina da Universidade Carolina do Norte, Chapel HilI (EUA).  
O professor-doutor Watanabe é um dos poucos especialistas do mundo na técnica 
de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução por envolver metodologias 
complexas e requerer muito treinamento para preparo das amostras.  
No mundo acadêmico, desempenhou funções de alto gabarito como Professor 
Orientador do Curso de Pós-Graduação em Morfologia da Escola Paulista de 
Medicina da Unifesp; Professor-Orientador do Curso de Pós-Graduação em Cirurgia 
da Faculdade de Odontologia de Araçatuba (Unifesp); Orientador do Curso de Pós-
Graduação em Anatomia do campus Botucatu da Unifesp; Orientador do Curso de 
Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP; Orientador 
Pontual do Programa de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP; 
Orientado do Curso de Pós-Graduação de Animais Domésticos e Silvestre da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e Orientador do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, do Instituto de Ciências Biológicas - 
USP, cargo que ocupa atualmente.  
É responsável pela orientação de 72 pós-graduandos (28 doutores e 44 mestres), 
sendo, no momento, orientador de quatro pós-graduandos. Também foi 
responsável e ministrou oito disciplinas no Curso de Pós-Graduação do Programa de 
Anatomia, do ICB-USP.  
Por esta extraordinária carreira dedicada à evolução das ciências, do ensino e do 
conhecimento humano, esta homenagem é justa e merecida e para a qual conto 
com o apoio dos nobres vereadores.  
 


