O Professor Emérito Takeshi Kodama1 nasceu em 6 de abril de 1943 no
Japão. É um físico japonês conhecido por seus trabalhos em hidrodinâmica
relativística.

Possui graduação

na Waseda

University,

Japão

(1966),

universidade em que também cursou mestrado (1966-1968), doutorado (19681971) e pós-doutorado (1987). Em sua notória trajetória profissional, trabalhou
no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, Brasil (1972-1993) como
pesquisador titular e, posteriormente, na Universidade Federal Fluminense,
UFF (2017) como professor visitante, onde participou do corpo docente do
curso de pós-graduação.
Em 1993, ingressou no cargo de professor titular na Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, local em que desenvolveu atividades de
docência, pesquisa e desenvolvimento, especificamente no Instituto de Física IF. Devido aos excelentes serviços prestados a comunidade acadêmica da
universidade, recebeu o título de professor emérito da UFRJ em 2013. Atuou,
ainda,

como

revisor

de

periódicos

em

revistas

internacionalmente

conceituadas.
O notável professor desenvolve seus estudos nas linhas de pesquisa em

física nuclear teórica, astrofísica nuclear e física nuclear relativística e tem
como área de atuação a física das partículas elementares e campos com
especialidade em reações específicas e fenomenologia de partículas. O ilustre
docente foi bolsista de Produtividade em Pesquisa - Nível Sênior (SR) no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.
A produção intelectual do Professor Emérito do IF UFRJ é representada
em trabalhos publicados em diversos periódicos científicos, ou seja, a sua
produção acadêmica reunia até 2018: 136 artigos em periódicos conceituados,
14 proceedings; 18 trabalhos em anais de congresso e 10 resumos publicados
em anais de congressos.
Dentro desse Patrimônio Intelectual do Professor do IF UFRJ
ressaltamos que a sua produção acadêmica é composta por artigos científicos
(Qualis A, B e C) registrados nas Bases de dados Web of Science, Scopus e
Google Scholar.
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A entrevista com o Professor foi realizada no dia 7 de junho de 2018.

Destacamos alguns destes artigos, período 2010-2016, nos quais se torna
possível verificar,

como fizemos com o docente anteriormente apresentado, o

periódico que publicou o artigo científico, o Qualis e o número de citações que o
referido artigo alcançou, ou seja, como já dissemos, representação da distinção da
produção intelectual:
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Fonte: Base de dados Web of Science, Google Scholar e Scopus, 2010-2016.

Durante a sua vida acadêmica, Takeshi Kodama conseguiu honras e
condecorações em reconhecimento a relevância de sua atuação na física. Um
profissional de renome onde sua história e memória está gravada na
instituição.
O Professor ganhou, ao longo da sua trajetória acadêmica, diversos
prêmios e participou ativamente na elaboração e construção de importantes
centros de pesquisa, considerados relevantes para a pesquisa em Física
praticada no Brasil. Além disso, foi participante ativo de comissões e editoriais
científicos.
Uma marca registrada no trabalho do Professor Emérito Takeshi Kodama
é o estudo da Física nuclear, que continua gerando importantes contribuições
para a Física nuclear de partículas teóricas.
Ao longo de toda a sua carreira o Professor Emérito do IF UFRJ Takeshi
Kodama tem sido um pioneiro entre os pesquisadores do campo da Física e

um modelo para muitos jovens pesquisadores que pensam em seguir a mesma
carreira.
Portanto, através do Professor Takeshi Kodama – físico com expressiva
atuação na Campo da Física podemos afirmar que suas pesquisas
contribuíram significativamente para incentivar o papel da universidade pública,
uma instituição pautada pelo ensino e pesquisa de EXCELÊNCIA. Ou seja, por
suas

contribuições;

é

possível

percebermos

o

papel

da

UFRJ

no

desenvolvimento da Física praticada no Brasil.
É um brilhante cientista, e podemos relacionar a ação do Professor
Emérito ao Patrimônio e a Memória Institucional do Instituto de Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, pois ele representa o elo entre o
Patrimônio Intelectual e a Excelência em Pesquisa da Instituição.
REFERÊNCIA CONSULTADA PARA A COMPILAÇÃO DA TRAJETÓRIA
CIENTÍFICA:

TEIXEIRA, Robson da Silva. Programa de Pós-Graduação Mestrado e
Doutorado em Física, Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de
Janeiro: Memória Institucional e Patrimônio Cultural da Ciência em
quadro de excelência acadêmica sob o olhar da museologia. Tese
(Doutorado em Museologia e Patrimônio), Programa de Pós-Graduação em
Museologia e Patrimônio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO; Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST, Rio de Janeiro, 2021.
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