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Dra. Soraya Soubhi Smaili
Paulista de Guarulhos (SP), a filha de 

libaneses Dra. Soraya Soubhi Smaili 
graduou-se em Farmácia e Bioquímica 
pela Universidade de São Paulo (USP), 
campus Ribeirão Preto, e concluiu 
mestrado em Farmacologia pela 
Universidade Federal do Estado de São 
Paulo (Unifesp), à época denominada 
Escola Paulista de Medicina (EPM), 
respectivamente em 1985 e 1989. 

Em 1992, ingressou como docente na EPM, doutorando-se após três anos 
em Farmacologia pela mesma instituição. Realizou dois estágios de pesquisa 
em nível de pós-doutorado em instituições dos EUA, a Thomas Jefferson 
University (1997) e National Institutes of Health (1998-1999). Em 2005, 
conquistou o título de livre-docente na universidade de origem. 

Entre 2006 e 2012, coordenou o programa de pós-graduação em 
Farmacologia e, como representante docente, participou da composição do 
Conselho Universitário da Unifesp no período de 2000 a 2012. 

Atuou como secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), tendo coordenado o Programa de Divulgação da Ciência. 

Desde 2000 coordena o Laboratório de Sinalização de Cálcio e Morte 
Celular e o Laboratório Multiusuários de Microscopia Confocal da EPM/ 
Unifesp. Em 2004 passou a integrar o Comitê Diretor (Board of Directors) 
da Sociedade Internacional de Morte Celular (International Cell Death 
Society – ICDS). 

Desenvolve projetos de pesquisa nas áreas de morte celular, neurodegeneração 
e envelhecimento, e políticas públicas para a Educação e Ciência. 

Em 2012 foi eleita reitora da Unifesp para o mandato 2013-2017 e reeleita 
em 2016 para o mandato 2017-2021, tornando-se a primeira não-médica no 
cargo de uma das mais tradicionais universidades do país.

À frente da Unifesp, uma importante realização foi abrir as portas da 
universidade para sediar os estudos da vacina contra a covid-19 Oxford/
AstraZeneca no Brasil.

Por sua extensa contribuição à comunidade acadêmica e por honrar a 
Farmácia na condição de reitora de uma das maiores universidades públicas 
do país, recebe hoje a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista, com 
reconhecimento e agradecimento do CRF-SP.


