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Livre-docente do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP), Ricardo 

Magnus Osório Galvão nasceu em Itajubá, Minas Gerais, em 1947. 

Respeitado pela comunidade científica nacional e internacional, Ricardo Galvão tornou-
se popular ao defender a Ciência e o Conhecimento no contexto da crise ambiental e 
diplomática deflagrada a partir da elevação do desmatamento e dos focos de incêndio na 
Amazônia no primeiro semestre de 2019, em comparação com as respectivas médias 
históricas da última década. 

Graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) em 1969, Ricardo Galvão concluiu o Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) em 1972. Quatro anos depois, foi titulado Doutor em Física 
de Plasmas Aplicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

Ricardo Galvão coleciona prêmios importantes em sua área de atuação: 

Em 1984, recebeu o Prêmio ICTP, do Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, 
Itália, por suas contribuições teóricas em equilíbrio e estabilidade magnetoidrodinâmica, modos 
resistivos e interação de laser com a matéria. 

Em 2008, foi admitido na Classe de Comendador da Ordem Nacional do Mérito 
Científico, pela Presidência da República. 

Em 2015, foi condecorado com a Medalha Carneiro Felippe, honraria máxima 
concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a cientistas que se destacam 
no desenvolvimento de pesquisas orientadas para o uso pacífico da energia nuclear. 

Além de colecionar prêmios individuais por sua produção científica, Galvão também 
acumula vasta experiência em cargos de liderança no setor de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Brasil: 

Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (2004 a 2011) 

Presidente da Sociedade Brasileira de Física (2013 a 2016) 

Presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2016 a 2019) 

Atualmente, além do ofício como livre-docente no Instituto de Física da Universidade de 
São Paulo, Ricardo Galvão é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro do 
Conselho da Sociedade Europeia de Física e Fellow do Institute of Physics, do Reino Unido. 

Pelo exposto, e por muitas outras histórias que me escapam neste Projeto de Decreto 
Legislativo, solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação desta honraria que, certamente, 
engrandecerá o Poder Legislativo Municipal de São Paulo. 
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