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A³EM - SEMOP-BH desde 1973
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO Nº 121 - Belo Horizonte – Outubro/2016
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.
...onde estiver, esteja conosco é a tradição.
cum mente et malleo
34ª Diretoria da SEMOP BH 2016 – Empossada em 06/Jan/2016.
Presidente – José Carlos Bicalho, Turma 1976
1° Vice – Jorge Wilson Gonçalves Lessa, Turma 1975
2° Vice – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974
Secretário – José de Matos Neto, Turma 1964
2° Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964
Diretor Social – Geraldo Rocha Filho, Turma 1977
Diretor Social Adjunto – Gentil Santos Sobrinho, Turma 1979
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979
Conselho Consultivo: Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951
2ºVice-Presidente: Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951
Conselheiros: Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956, Romero Machado Correa, Turma 1961, Lázaro de
Freitas, Turma 1963, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963, Paulo Alberto Vilela Guimarães, Turma
1963, Floriano Garcia Costa, Turma 1964 e José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961.
1876 - 2016 - 140º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

Nossa mensagem:
Parabéns Escola de Minas pelo 140º Aniversário. Viva longa Escola de Minas!
É nossa Escola de Minas da UFOP uma centenária referência na Engenharia do Brasil
com qualidade e prestígio da formação acadêmica à pesquisa.
Todo ano é assim com a chegada da primavera iniciamos nossos preparos para voltar à
Escola de Minas e rever professores, colegas e amigos e os nossos futuros colegas os
Estudantes, é uma grande rede com seus encontros firmes que resistem e mantém a tradição
Emopiana, tendo ainda o apoio da Fundação Gorceix que busca serviços no mercado para
atender os estudantes e incentivar a pesquisa na Escola de Minas.
A competência, confiabilidade, espírito de vanguarda e postura ética coloca a nossa Escola
de Minas no nível da excelência e credibilidade da Engenharia do Brasil, e que tenha Vida longa
Escola de Minas.
Neste Doze, tivemos com a Colaboração do ex-aluno Sebastião Peixoto Toledo, 78ª
Turma 1956, um fato inédito: Êle como um seresteiro sabia a música do Hino à Escola de Minas
de autoria do ex-aluno Flávio Stockler de Queiroz Pimentel, faleceu estudante em 1963, compôs
em 17/07/1953. O hino foi noticiado nos Informativos Nº 10-Agosto/2007 e no Nº35-Agosto/2009,
uma colaboração em 15/08/2009, do Cid Marco Esteves Neves, Turma 1960, falecido.
No Informativo o discurso do Magnífico 15º Reitor da UFOP Prof. Marcone Jamilson
Freitas Souza, e do 33º Diretor da Escola de Minas Prof. Issamu Endo.

Venha sentir o espírito emopiano nos Encontros da SemopBH toda quarta feira.
Viva a nossa Escola de Minas Viva!
Saudações Emopianas!

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana
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Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.

140º Livro: CONSULADO 80 anos. Eurico Martins de Araújo, Turma 1963. Eurico defronte ao Quadro da
Escola de Minas na Fundação Gorceix e com seu amigo Luciano, colocando seu depoimento no Alcorão da
Consulado, no seu quarto, mais de 50 anos de história, é a Tradição Emopiana.
Pinacoteca Emopiana: Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola
de Minas de Ouro Preto, mencionando a quem pertence e quem é o autor, a foto em jpg.
90º Quadro: o último
5 de outubro de 2016 Bolo e Lembranças pelo 140º Aniversário da Escola de Minas

1)Bolo, Bandeira, Flâmula, Quadro, Plástico, Imã são as marcas da Escola de Minas.
2)A turma 500 anos contemplam a Escola de Minas: Caio-90, Geraldo-92, Carlos Luiz-87, Toledo-87,
Hélder-87 e Calil-83. Parabéns!!!!

1)Mesas cheias e a visita do Carlos Luiz Alves-Turma 1956. 2)Márcio Carvalho Ferreira, Engenheiro
Destaque 2016, Patricia, Marcos, Lucas, Luciano, Felipe, José Arthur e José Ary.
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1)Apresentação do CAECivil da Escola de Minas pelos alunos José Arthur, Felipe Barros e Marcos Junior.
2) Palestra Engº Lucas Tavares Faria, Turma 2014, sobre “Vistoria e a Inspeção Predial”.
3) Integração Alunos, Novos ex-Alunos e Antigos é a Rede.
12 de outubro de 2016
140º Aniversário de uma Escola de Minas situada no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade
histórica entre montanhas, hoje um centro universitário, onde a história da geologia e do setor mínero
metalúrgico do Brasil mudou o Brasil.
Toda quarta é o nosso dia de encontro no Restaurante Minas II-Mangabeiras

79ª Assembléia da A³EM em 07/10/2016 às 13 horas na Casa do Antigo Aluno. 1)Arquivamento do Livro
de Atas da SemopBH nº2 de 09/10/1987 a 03/02/2016. 2)Detalhe da Assembléia. 3)Acolhimento como
Associados Honorários Art.13 §3º do Professor Anibal da Fonseca Santiago e do Professor Rubén
Antônio Llobel Solé com o Prof. Adilson Presidente da A³EM

Honraria da Fundação Gorceix 2ª Edição em 07/10/2016 às 15,30horas Empresa: Arcelor Mittal, Dr.
Benjamin Márcio Baptista Filho e Votorantim Metais, Dr. Jones Belther

Honraria da Fundação Gorceix aos Conselheiros: Cyro Cunha Melo, 1962, Eurico Martins de Araújo,
1963, Geraldo de Almeida Fonseca, 1951 e Orlando Euler de Castro, 1960.
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Quebra de Protocolo: 1) Prof Orlando Euler com a esposa. 2) Cyro com a filha representando a família.
3) Kléber Farias Pinto (Consul do Senegal e VP da Aliança Francesa, quando trabalhava no Ministério foi
notícia em 15/04/1961, por ter raptado aquela que seria sua esposa e passou a ter o nome mais longo de
Brasília Srª Ana Maria Castelar de Negreiros Saião Lobato Farias Pinto, sempre presente nos DOZE) e
o grande guardião das tradições emopianas Eurico Martins de Araújo (autor de Prosa e Verso de meu
Universo, O Trepidante Caminhar da Humanidade, Repúblicas de Estudantes-Elo de Ouro entre Antigos
Alunos e a Escola de Minas e Consulado 80 anos).

Honraria Fundação Gorceix às Alunas da Escola de Minas: Lin Laslo da Costa, Arquitetura 2015/2,
Thais Amarante da Costa, Produção 2016/1 e Thamara Paula dos Santos, Produção 2016/1.

Apresentação do Coral da Escola de Minas após o Hino Nacional na abertura da Assembleia
Comemorativa do 140º Aniversário da Escola de Minas do “Hino à Escola de Minas”, letra e música do exaluno Flávio Stockler de Queiroz Pimentel, composto em 17/Julho/1953.
Homenagem aos ex-Alunos da 73ª Turma da Escola de Minas – 65 anos de formados

Semopianos presentes no 140º Aniversário da Escola de Minas: Caio Leão, Geraldo Fonseca, João
Sabino, José Tomaz, e José Lourenço (veio de Fortaleza-CE).

121º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2016

121-5
Dia Doze de Outubro – Quarta Feira

Dia 12/10/16, Doze na SemopBH: 1) Jorge Cardenas, Fúsaro e Geraldo Fonseca. 2) José Vandir,
SemopianoBH Visitante, Antônio Geraldo e a esposa Berenice.. 3) Hélder, Roberto, Waldemar, Wanderley e
Toledo. 4) A mesa com os visitantes e presença dos sempre presente, Geraldo, Nelson Hélder, Toledo e ao
fundo Epifânio com suas anotações e controle.
19 de outubro de 2016 – encontro sem cobertura fotográfica
26 de outubro de 2016

1) Toledo, Sérgio Barbosa, Rocha, Lázaro, Epifânio, Hugo, Márcio, Geraldo, Caio, Lelis, Paulo Mendes,
Hélder, Antônio Geraldo, Rubens e Sarmento. 2) Prof. José Jaime, Toledo, Rubens, Sarmento,
Ronald, José Ary, Marcos Magri, Hélder, Walter Magri, Lanna.
Aniversariantes do Mês de Outubro

Adilson Rodrigues da Costa-1978, Álvaro Lúcio-1948, Ariel Soares D’Alessandro-1961, Edna André Santos1990, Felipe de Souza Cardoso-Econ-2011,
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Lauro Expedito Esteves Casaes-1964, Márcio Abade Dettogni-1998, Márcio Damázio Trindade-1962, Osamu
Takanohashi-1965 e Paschoal Geraldo Schettini-1967. (segue ao nome o ano de formatura).
Lembranças Centenárias e Tradições

Ninho do Amor: Quadro com os 9 fundadores. Homenagem ao fundador pelos 55 anos de Formado
Fabiano Alves Cossich, com Paulo Eduardo, José Carlos e Leopoldo (Presidente da SemopHG).

Flâmulas colaboração do Paschoal Geraldo Schettini, através de sua filha Patrícia.

Encerramento do Trote dos Alunos da Escola de Minas em 1967, no sábado da Aleluia. 1 ) Luiz
Fernando Bueno, João Gualberto Teixeira de Carvalho (in memorian-irmão da Família Teixeira de Carvalho),
Não identificado, Paulo César Pavanelli, Newton Luz, Luiz Henrique Coelho, Airton Neves Pinto, Luiz Teixeira,
Gustavo Krauss e Cirne. 2) Newton Luz, Luiz Henrique Coelho, Ricardo Pereira e Rubens Cleto (transferiu-se
para Volta Redonda) ao fundo, Márcio Abdo de Freitas. 3) Carlos Alberto Rocha Vianna de Oliveira, Newton
Luz e Dalmon de Oliveira( in memorian). (Colaboração do Newton Reis de Oliveira Luz, Turma 1973).
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Visita à Divinópolis-MG cidade de inúmeros engenheiros metalurgistas da Escola de Minas, as esposas e
os ex-alunos, Jorge Cardenas(SemopLima), José Carlos-Hélder-Márcio-Toledo-Waldemar SemopBH,
Roberto Pimentel-Geraldo Andrade/Maguila-José Vandir, Evandro, José Murilo SemopVit. (Relatório da
Viagem muito bonito está à disposição dos interessados e será colocado na pasta de palestras de nosso
novo site em construção).

Notícias da Escola de Minas, A³EM e Semops:
ANUIDADE da A³EM (CNPJ 18.295.766/0001-06): Aprovada na Assembléia da A³EM no dia
09/10/2011, às 15,30 horas, no Salão Nobre da Escola de Minas, CA²EM. Valor R$ 1,00Na ART, no
campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.
Opte junto ao CREA-MG pela A³EM, temos 2 conselheiros na Câmara de Geologia e Minas.
Para recebermos o repasse da ART da Resolução nº 1.032-30/03/2011 e a DN nº 30-CREA/MG.
Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br
Notícias de nossas Semop’s:
A³EM – Contacte com a Secretária: a3em.hg@gmail.com ou no site www.a3em.org.br.
Semop-HG – Encontro toda terça às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto-CA²EM
Semop-Rio - no Clube Militar-18º ANDAR ou no Iate Club do Rio, na quarta no almoço
Semop-Vit - Desde a quarta 14/08/2013, almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto, em Vitória.
Semop-BA – Sempre uma curriola por mês.
Semop-Catalão–Encontro Anual em setembro.
Semop-Lima – Encontro na primeira sexta do mês no Restaurante Brazuca.
Semop Austrália: Criação em 13 de Março de 2016 Perth (Mandurah) Western Austrália
Espaço para Colocações e Comunicados:

70º Aniversário de Fundação da ADEM – Associação Atlética e Acadêmica Escola de Minas.

Memorial de Homenagem à ADEM. Envie-nos sua inesquecível história na ADEM
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Ex-atletas da ADEM com a camisa comemorativa do 70 anos da ADEM, Antônio Geraldo, Hugo, Villanova,
Geraldo Fonseca, Ciro Isaac e José Carlos. 2)Comentários sobre o DOZE de 2016.
***se você quiser ter uma camisa da ADEM entre em contato com a Diretoria: adem.em@gmail.com
Saudação do Magnífico Reitor da UFOP no 140º Aniversário da Escola de Minas.
Diretor da Escola de Minas, Prof. Issamu Endo, Vice-diretor da Escola de Minas, Prof. José Geraldo Arantes
de Azevedo Brito, Diretor da Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas, Professor Dr. Adilson
Rodrigues da Costa, Presidente da Fundação Gorceix, Professor. Dr. Cristovam Paes de Oliveira, Ex-aluno
destaque: Marcio Carvalho Ferreira, Professores homenageados, Orador pelos ex-alunos: Eng. José Alberto
Alves de Brito Pinheiro, Prezados professores, técnicos e alunos, Prezados familiares e convidados: Meus
professores José Antônio Thomaz, o Colabureto, de Processamento de Minerais; Adilson, de Ciência dos
Materiais; Fernando Krugger, de Iniciação à Pesquisa Metalúrgica; Paulo Krugger; de Siderurgia e Paulo
Monteiro, de Eletrotécnica.
Caros ex-alunos,
Em primeiro lugar, é preciso ser dito e propagado aos quatro ventos: vocês, ex-alunos da Escola de Minas,
são o nosso orgulho e a razão de nossa existência. Investimos na formação de pessoas como instrumento
de transformação da sociedade, em um mundo melhor para se viver. Vocês, com a formação adquirida na
Escola de Minas, contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da engenharia e de nosso país. Exalunos, como o eng. Geraldo Fonseca e seus 4 colegas de turma aqui presentes, que hoje completam
fantásticos 65 anos de formados, são representantes dignos dos ideais de Claude Henri Gorceix. O ainda
jovem eng. Geraldo Fonseca, com seus 90 anos, por exemplo, ainda na ativa, é um dos maiores, senão o
maior especialista em construção de túneis em nosso país.
Se a engenharia brasileira tem respeitabilidade mundial, muito se deve à Escola de Minas.
É importante destacar que temos melhorado, e muito, a formação de nosso povo, com políticas de inclusão,
mas a formação proporcionada ainda está muito distante daquela dos países mais desenvolvidos. Em julho
de 2014, foi promulgada a Lei 13005, que trata do Plano Nacional de Educação, o PNE. Uma das metas
estabelecidas é a de que em 2024, portanto após 10 anos de sua vigência, tenhamos 33% de nossos jovens
entre 18 e 24 anos cursando o ensino superior.
Atualmente, não mais do que 18% de nossos jovens cursam o ensino superior, o que equivale a cerca de
7,5 milhões de jovens. Ou seja, atualmente, de cada 6 jovens, apenas 1 está no ensino superior e a meta é
que tenhamos 2 em cada 6 jovens. É uma meta ambiciosa, pois precisamos dobrar o número de jovens no
ensino superior até 2024. Entretanto, em países de primeiro mundo e mesmo em alguns países vizinhos,
tem-se 4 ou mais jovens em cada 6 cursando o ensino superior.
Restrições orçamentárias como as que estão sendo impostas às universidades impedem que essa meta,
ainda que ambiciosa para os padrões atuais sejam atingidas, colocando-nos em posição bastante
desfavorável em relação aos países mais desenvolvidos. Nesse sentido, é preciso que vocês, ex-alunos, nos
ajudem, com a influência que têm, a impedir que haja redução no investimento em educação, sob pena de
perdermos competitividade ao atrasarmos o desenvolvimento de nosso país.
Agora, faço um breve apanhado do estágio de desenvolvimento de nossa instituição, surpreendendo,
positivamente, aqueles que se formaram há mais tempo. Somos hoje uma universidade com cerca de 880
professores, dos quais 74% doutores, mais de 820 técnico-administrativos, e aproximadamente 15000
estudantes distribuídos em 50 cursos de graduação em todas as grandes áreas do conhecimento, e 41
cursos de pós-graduação strictu sensu, com mestrados e doutorados.
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Dentre os estudantes, a maioria é de mulheres, com 51% do total. É, portanto, uma universidade mais florida
que antigamente. Temos intensificado a relação com o setor produtivo, aproximando a indústria da
academia. Como exemplo de uma dessas aproximações, iniciamos uma parceria com o Instituto
Tecnológico Vale, que está construindo um prédio de laboratórios de pesquisa no campus da UFOP, Morro
do Cruzeiro, a ser inaugurado no primeiro semestre de 2017. Fruto dessa parceria, iniciamos neste ano um
mestrado profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos em Mineração com o
Instituto Tecnológico Vale. Quero deixar registrado aqui, mais uma vez, a nossa gratidão aos ex-alunos
Marconi Tarbes Viana e Humberto Ramos de Freitas, que foram fundamentais no estabelecimento desta
parceria. Esse é um exemplo de uma aproximação clara e efetiva com o setor produtivo, em que o maior
beneficiário, é o nosso aluno, que tem a oportunidade de desenvolver pesquisa aplicada e contribuir para o
desenvolvimento de nossa engenharia e nossa região. Dos 9 cursos de graduação da Escola de Minas, em
7 temos associado um Programa de Pós-graduação. A meta, claro, é que num horizonte curto tenhamos a
cada curso de graduação associado um programa de pós-graduação e esforços nesse sentido estão sendo
feitos. Temos também dado um salto significativo na internacionalização. Intensificamos o número de
convênios com instituições estrangeiras, inclusive com direito a dupla diplomação, como é o caso dos
convênios com a Universidade de Palermo, na Itália, e com a École de Mines de Douai, na França. De 2012
até agora, enviamos para intercâmbio estudantil no exterior, mais de 1500 alunos. E fruto do bom
desempenho desses alunos nas universidades estrangeiras firmamos vários convênios de cooperação.
Também passamos a receber mais alunos estrangeiros e, para tal, já estamos ofertando algumas disciplinas
em inglês. Atualmente fazem intercâmbio na UFOP mais de 200 alunos de diversos países do mundo. Para
apoiar a internacionalização, estamos produzindo históricos escolares em inglês e com certificação digital.
Fomos a primeira universidade federal em nosso país a fazer isso! Em termos de avaliação de cursos pelo
MEC, 90% dos nossos cursos de graduação da Universidade têm conceito 4 ou 5 numa escala que vai até
5. Em várias outras avaliações, como a do Guia do Estudante da Editora Abril ou o ranking de cursos da
Folha de São Paulo, a qualidade de nossos cursos está sempre evidenciada. No Guia do Estudante, por
exemplo, recebemos 4 estrelas nos cursos de Engenharia Mecânica e Arquitetura e Urbanismo e 5 estrelas
nos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Geológica,
Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica. Temos investido fortemente em empreendedorismo,
preparando nosso estudante não somente para ser empregado, mas também para gerenciar sua própria
empresa. Nesse sentido, foram valiosas as sugestões e comentários dos 22 ex-alunos que comigo, foram
participar da criação da primeira SEMOP internacional, a de Lima, no Peru. As idéias de se criar uma fábrica
de guarda-chuvas e de bueiros, naquela cidade, que não chove, diga-se de passagem, são muito
promissoras. Se alguém quiser financiar esse empreendimento, saiba que estará fazendo um grande
negócio. Brincadeiras à parte, levei a sério as recomendações de nossos ilustres
ex-alunos, das turmas de 1956 a 1979, de que formar engenheiros apenas para
ser empregados, é uma falha de formação. Conselho dado, sugestão acatada!
Esse foi um pequeno apanhado de algumas ações levadas adiante para melhorar
a formação de nossos alunos e contribuir para o desenvolvimento de nosso país,
em particular da região em que estamos inseridos. Como ex-alunos que são, pela
paixão que têm para com a nossa Escola, estamos de portas abertas para receber
suas opiniões e orientações para definir o rumo a seguir. Com a implementação da
rede Alumni, de ex-alunos, a que se referiu o Prof. Issamu, esta interlocução com
vocês será facilitada. Precisamos manter a Escola de Minas sempre na posição de
destaque em suas áreas de atuação, e a contribuição de vocês nesse processo é essencial.
Vida longa à Escola de Minas!
(Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza, 104ª Turma 1982-EMOP, 15º Reitor da UFOP).
Saudação do Diretor da Escola de Minas no 140º Aniversário da Escola de Minas
Magnifico Reitor da UFOP Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza na pessoa de quem cumprimento os
demais membros da mesa, professores, homenageados e amigos desta casa. Primeiramente, gostaria de
parabenizar os ex-alunos das turmas de 1956,1966,1981,1991 e 2001, que completam 60,50,35,25 e 15
anos de formados, respectivamente. Hoje, oficialmente, encerramos com êxito o II Fórum de Ciência e
Tecnologia Escola de Minas um evento instituído pela Escola para a promoção de debates e apresentação
de trabalhos científicos e inovação tecnológica congregando lideranças empresarias e acadêmicas, assim
como intelectuais e empreendedores/inovadores, com o objetivo de discutir questões e desafios urgentes de
ciência, tecnologia e educação enfrentadas pela sociedade e em especial os desafios na pesquisa e na
inovação desenvolvidos na universidade e na indústria. Este ano introduzimos a Feira de Oportunidades,
oportunidades para as Empresas expositoras apresentarem a sua organização bem como para os
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estudantes realizarem o seu networking e buscar oportunidades de estágios, programas trainee,
conhecimentos diversos no campo da pesquisa e inovação. Tivemos a participação maciça de estudantes,
professores e profissionais da iniciativa privada. O sucesso do evento só foi alcançado graças ao patrocínio
de empresas e instituições parcerias. Hoje é um dia de festa por vários motivos. Um deles é comemorarmos
o aniversário da Escola de Minas, instituição na qual demos os primeiros passos rumo a construção de uma
carreira e por que não de um projeto de futuro e de pais? O outro e mais importante e essa homenagem que
prestamos aos nossos ex-alunos que representam uma parte da história dessa instituição. Fazemos a
história através do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da nossa contribuição para a construção de alicerces
para gerações futuras. Estarmos hoje aqui reunidos com todos vocês, homenageados, é o grande motivo da
nossa festa e da nossa satisfação. Podemos dizer que aqueles que nos sucederam têm sabido honrar essa
história e tem ajudado a manter o nome e a tradição dessa Escola. O passar do tempo implica em mudanças
que são impostas pelas transformações por que passam a sociedade e o próprio conhecimento. Estas
transformações nos motivam a projetar para a EM compromissos e ações que sejam coerentes com o nosso
tempo e no nosso momento sem macular a história e a tradição. Buscamos dar continuidade à proposta de
sermos uma grande Escola comprometida com suas raízes e incorporando as inovações tecnológicas de
nosso tempo. Reconhecemos que essa é uma proposta ambiciosa, mas não podemos pensar de forma
diferente, pois sabemos da importância da UFOP no panorama nacional e temos consciência da nossa
responsabilidade como instituição de ensino e de pesquisa e inovação. Muitos dos que aqui estão já
conhecem o projeto EM e dele participam de diferentes maneiras, mas hoje me dirijo a vocês egressos da
Escola há 60,50,35,25 e 15 anos para apresentar de forma breve os resultados desse projeto da EM, dentro
de uma concepção de Escola inovadora e progressista como cabe a uma instituição de ensino do nosso
porte integrante da Universidade Federal de Ouro Preto. A Escola de Minas conta hoje com 9 cursos de
engenharia: Engenharia de Minas, Civil, Metalúrgica, Geológica, de Controle e Automação, Produção,
Ambiental, Mecânica e o curso Arquitetura e Urbanismo. Em breve teremos mais um curso: a Engenharia
Urbana, recentemente aprovada pelo Conselho Superior da Universidade. Nesta ocasião a nossa
comunidade acadêmica será formada por 200 docentes, 63 técnicos administrativos em educação, 3.500
alunos de graduação e 490 alunos de pós-graduação. Várias oportunidades se apresentam para a Escola de
Minas em função da ampliação e renovação do quadro docente, seja pela implantação de novos cursos ou
mesmo pela aposentadoria: criação e expansão dos programas de pós-graduação acadêmicos e
profissionais e, por consequência, ampliação do parque laboratorial; implantação de novas tecnologias e
práticas pedagógicas; modernização dos projetos pedagógicos dos cursos. Reestruturamos o organograma
da Escola e a institucionalização de diversos órgãos de ensino, pesquisa, extensão e cultura, estabelecendo
padrões de governança corporativa; criamos novos órgãos administrativos para dar suporte ao
desenvolvimento das atividades de pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica. Alguns desses órgãos
CPTEC, CC e REDE Alumni. Um centro de Pesquisa e Tecnologia- o CPTEC para potencializar e dinamizar
a produção cientifica e a inovação tecnológica, buscar maior aproximação com iniciativa privada e órgãos
governamentais visando maior integração entre Universidade-Empresa-Governo. O primeiro desafio do
CPTEC é desenvolver a parceria UFOP/EM/ITV-VALE, com a instalação do seu parque laboratorial no
Campus da UFOP. Consolidamos também o Conselho Consultivo, órgão responsável por traçar estratégias
e prospectar idéias e soluções para excelência acadêmica e melhor inserção da EM no setor industrial. Um
canal de comunicação formal necessário, sintonizando com as melhores práticas das melhores
Universidades do mundo. Destacamos e reconhecemos como valor agregado o fortalecimento dos vínculos
com os alunos, ex-alunos e professores através da associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas e
das SEMOP’s bem como entre as entidades estudantis, 26, que com energia, inquietude e criatividade tem
contribuído para manter viva a chama da mudança. Agregamos, em 2015, a Rede Alumni Escola de Minas
com a missão de estreitar o relacionamento entre o alumni e a academia para produzir benefícios mútuos e
contribuir para a excelência da Escola de Minas. Um importante Programa da Rede foi lançado este mês,
por ocasião da recepção aos calouros de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo da EM, o Programa
Mentoria com foco na preparação e orientação para as carreiras dos nossos futuros egressos. A idéia
central dessa transformação é institucionalizar os instrumentos voltados ao ensino, pesquisa, extensão,
inovação e cultura e criar outros para possibilitar uma melhor dinâmica acadêmica e administrativa para que
a Escola de Minas possa enfrentar os desafios dos tempos atuais em que somos instados a inovar e
oferecer educação de excelência. A Fundação Gorceix é nossa parceria estratégica nesse processo
apoiando o desenvolvimento acadêmico dos alunos, em especial dos alunos carentes, com a concessão de
mais de 2000 bolsas. Adicionalmente, nos tem apoiado em outras ações acadêmicas concedendo bolsas
para alunos em Mobilidade Internacional e para convênios de duplo diploma, subsídios para alunos e
professores participarem de encontros científicos, atualização e manutenção de laboratórios de ensino de
graduação e apoio logístico para desenvolvimento da pesquisa e inovação tecnologia. Esses desafios são
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compartilhados com a Administração Superior da Universidade Federal de Ouro Preto, na pessoa do Reitor,
Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza e da Vice-Reitora Profª. Célia Maria Fernandes Nunes. Entendemos
que esta união de esforços cria condições favoráveis à concretização dos projetos, pois buscamos não
apenas o engrandecimento de uma de suas unidades acadêmicas, mas da
Universidade como um todo. Essa busca é acima de tudo coerente com as
expectativas da sociedade sobre a missão da universidade, que no caso da EM, é
formar engenheiros e arquitetos de qualidade e acima de tudo cidadãos éticos,
autônomos e líderes em suas áreas de atuação. Enfim, assim é a Escola de
Minas hoje, que esperamos que vocês todos renovem a visão dessa renomada
Instituição que está mais preparada para continuar formando geração de
profissionais aptos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. A Escola
de Minas agradece a todos vocês por virem homenageá-la no seu aniversário de
fundação, pois vocês constituem o PATRIMÔNIO mais valioso que uma instituição
de ensino pode ter. Vocês contribuem para eternizar a EM. Um abraço a todos.
Vamos comemorar rever amigos e compartilhar histórias. Voltem sempre.
Vida eterna à Escola de Minas!

(Prof. Issamu Endo, 102ª Turma 1980, 32º Diretor da Escola de Minas – UFOP)
Saudação do Engenheiro Destaque 2016 no 140º Aniversário da Escola de Minas
Meus Senhores e Senhoras: Uma doença de Parkinson que me assola faz com que palavras podem não ter
uma pronuncia correta. Solicito que me perdoem. Permitam me dirigir aos colegas por esta indicação.
Altamente desvanecedor, tive de início choque, surpresa e alegria. Sobreveio-me a convicção de que muito
me distinguia esta honrosa investidura. E sem perceberem mostraram a luminosidade de suas almas, a
cristalinidade de seus elevados sentimentos. Foram vocês que mais alto se alevantaram.
Reverencia aos que já não estão entre nós./Somos recebidos com alegria e sorrisos!/ Quando partimos
deixamos tristezas e choro!/Um ato./ Um punhado de terra e flores,/ Ilusões e gemidos em cada canto./ Uma
avalanche de dores./ A lágrima que não puderam enxugá-la/ Os seus estavam lá. Sabemos que estão
olhando por nós!/ Por que assim eram vocês./ Sou muito grato!
A palavra mais grosseira ou a oração mais grosseira são melhores e eficazes que o silêncio!
Para que possam avaliar minhas palavras, faço um breve relato de minha vida, profissional, que, a exemplo
de muitos outros colegas, nem sempre foi a que esperaríamos, mas que foram importantes para lidar com
pessoas nos mais diversos níveis.
Meu primeiro emprego foi em uma empresa pouco estruturada em que faltavam requisitos mínimos de
remuneração dos operários e sofríveis controles de qualidade. Logo me demiti. No segundo emprego,
considero que, verdadeiramente, tenha se iniciado minha vida profissional. Nela, trabalhei no Controle de
Processo e Despacho de Produtos. Posteriormente, fui para a área de Inspeção, onde fui Chefe de Seção;
de Divisão, dos Laboratórios de Testes Mecânicos e de Analises e Químicas. Transferido para o setor de
Expansão da Empresa, como Supervisor de Engenharia de Campo e posteriormente Superintendente de
Obras. Transferido para a Sede para Superintendência de Administração e Controle de Projetos.
QUANDOME APOSENTEI! Após aposentar-me, trabalhei em empresa pública onde, muito antes da
Operação Lava-Jato, e para minha indignação, tomei conhecimento de todas as mazelas que infestavam
essas empresas, cujos mal-feitos dispenso-me de comentar. A seguir, trabalhei na Secretaria de Habitação
como Diretor de Obras do Programa de Mobilização das Comunidades. Minha Equipe trouxe para o Brasil
um prêmio da UNESCO.
Voltando à nossa Escola,/ Cento e Quarenta Anos! / O que nos mantêm unidos?/ A Educação de Berço: Não
distingue cor da pele, a raça é Humana. Respeito ao Próximo. Pensamento visando o Coletivo. E, quando o
jogo político for o poder pelo poder é sinal de futuro sombrio. Políticos sem objetivos tendem a desaparecer.
Ter medo é sinal de Sabedoria. OURO PRETO E SEUS ARTISTAS E HERÓIS.
ESCOLA DE MINAS. Louvar Dom Pedro II por haver mantido a união e nosso extenso Brasil; por ser o
verdadeiro homem, brasileiro, a tornar este pais independente, colocando em seu devido lugar um ditador
que por dois anos fustigou, com selvageria, nosso pais de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. Também
Argentina e Uruguai. Honrando o sangue derramado pelos nossos heróis:
Sapé Tiarajú, Henrique Dias, Felipe dos Santos, Joaquim José, Vital de Negreiros, Felipe e sua mulher Clara
Camarão, Diogo camarão. E tantos outros.
Pela visão da necessidade de industrializar o país Criando a Escola de Mineiros e mantendo-a com a mão
de ferro seus primeiros vinte anos.
Relembrar Claude Henri Gorceix, o cientista. Dizia-se à época que saia bem de crateras de vulcões sair-seia bem do Brasil, desde que trouxesse seu fuzil. Fundou no Rio de Janeiro o laboratório Imperial de Geologia
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e Mineração. Como educador, manteve em alto nível a Escola de Mineiros com o lema CUM MENTE ET
MALLEO: o que precisa ser feito por todos que procuram usar TECNOLOGIA e CIÊNCIA visando ao
aperfeiçoamento.
Este lema é essencial em qualquer atividade humana: Na faxina, Na Cozinha/No estudo, No ensino/Na
política, Na polícia./O Ato de Amamentar uma criança!
Relembrar Archias Eurípedes da Rocha Medrado: companheiro de Gorceix desde a fundação do laboratório
Imperial até substituí-lo na direção da Escola. Para combater uma ditadura licenciou-se da direção da
Escola, sentou praça como soldado raso no Batalhão Tiradentes no Rio de janeiro. Terminada a refrega
voltou a Ouro Preto e reassumiu a direção a direção da Escola.
Apelo a Thomas Gonzaga: Toma de Minas a estrada/ Na igreja Nova, que ao lado direito fica/ Siga sempre a
Vila Rica/ Entre nesta grande terra/ Passe por uma formosa fonte/ Passe a segunda/ Passe a terceira fonte/
Tem um Palácio defronte! Ouro Preto/Artistas/Heróis/Escola.
Esta cidade que nos acolheu como filhos leva-nos à lembrança os inesquecíveis: Senhor Jardim, Senhor
Barbosa, Senhor Crispim, Dr. Geraldo Trindade, Dr. José Pedro, Dona. Matilde, Sinhá Olímpia, Padres João,
Simões, Mendes. E tantos outros.
ALEIJADINHO. Com seus Cristos de olhos arregalados com o que vê, quer andar, quer falar. Seus
sacerdotes parecem judeus desolados, os soldados são figuras grotescas, seus santos têm os pés tortos.
MESTRE ATHAIDE. Em suas pinturas toda divindade é parda.
FELIPE DOS SANTOS. Pleiteou acabar com os monopólios do fumo, aguardente, açúcar, sal e melhor
controle das casas de fundição. Traído pelo Governador, foi executado sem julgamento.
CECILIA MEIRELES da seu recado: Dorme menino dorme/ Que te ensine a lição/ Dos que sofrem neste
mundo/ Morreu Felipe dos Santos/ Outros, porém outros nascerão!
JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER. ALFERES. Como engenheiro, construiu uma variante da estrada VilaRica// Rio de Janeiro; projetou armazéns para o Cais do Porto, sistema de abastecimento de água, moinhos
para os córregos Catete, Laranjeiras, Andaraí e Maracanã. Como médico, tratava seus comandados de
diarréias, feridas, arrancava dentes e os substituía, encanava ossos quebrados.
Muito importante talvez, por tudo isso, foi o único condenado à morte.
HENRIQUETA LISBOA adverte: Antônia da encarnação Xavier,/ Não deixes teu menino crescer/ Ele não
terá pouso certo/ Será chamado o corta vento/ Exalara o hálito da revolta/ Perecerá de morte infamante!
ARTISTAS E HEROIS DEIXARAM RECADOS QUE VALEM ATÉ HOJE!
Ungidos pelos artistas, heróis, e pela filosofia de Gorceix, partimos para a labuta visando ter: Competência,
sentido de realidade, Domínio de si. Fé no que realizar, Desprendimento e Tenacidade. Aos Superiores:
Consideração e Dignidade. Aos Colegas: Cooperação e Cordialidade. Aos Subordinados: Autoridade,
retidão e tato. Decisão é tão importante que a ausência qualquer outra qualidade não faz a pessoa ser
incompetente, mas desta, havendo menos, nota-se mais. Ser medíocre é uma trajédia!
Serem importantes sem ser famosos, serem famosos sem serem importantes eis os indivíduos que
encontraremos.
Desta Escola espera-se que persiga etapa por etapa o lugar que merece. Que as Republicas sejam uma
continuação da Escola e locais de convivência de amigos para toda a vida e verdadeiros ambientes de
estudo e reflexão. É de suma importância um bom relacionamento com a sociedade
local.
FANOSOS E IMPORTANTES para a Escola foram Dom Pedro II, Claude Henri
Gorceix Archias Medrado, Juscelino Kubitschek, Fundação Gorceix, Amaro Lanari,
A3EM.
ESCOLA DE MINAS/ eis que somos seus filhos/ seus brios nos revestem/
EMOPIANOS nascemos/ valentes seremos/ porém se a fortuna nos trair/ ainda
seremos fortes/ impávidos audazes!/ triunfaremos na labuta e na paz!/ ESCOLA
famosa e importante para o BRASIL./ Parabéns!/ Grato! (Márcio Carvalho Ferreira,
85ª Turma 1963, autor de vários livros destacando-se “Benta da Baviera”,
“Diário do Dia Anterior” e o documental “Ouro Preto and Phantons”. 22º Presidente da SemopBH).

Participe a partir das 20 horas até 24 horas
Jantar de Final de Ano – dia 18/Novembro – No Restaurante do Minas II
Mangabeiras - BH
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Um improviso para nossa história no 140º Aniversário da Escola de Minas:
Orador pelos ex-alunos o Prof. José Alberto Alves de Brito Pinheiro, 88ª Turma 1966-Jubileu de Ouro,
em um bonito improviso lembrando de seu tempo de aluno, as noites de estudo, serestas e reuniões e
confraternizações. Com destaque para uma prova oral de paleontologia com Prof.
Moacyr do Amaral Lisboa. Em encerramento lembrou e dedicou a seu pai Prof.
Antônio Pinheiro Filho, 54ª Turma 1932, 14º Diretor da Escola de Minas de
03/1968 a 05/1972 e o 1º Reitor da UFOP de 08/1969 a 09/1971. Lembrando de
um fato que aconteceu quando seu pai era Diretor da Escola de Minas: “Procurado
por um gerente de um dos 4 Bancos que existiam em Ouro Preto, que sabendo de
uma reserva da Escola de Minas lhe propôs aplicar o dinheiro e lhe daria um carro
do ano em troca. O Prof. Pinheiro pensou procurou todos os outros gerentes e
repartiu o dinheiro para ser aplicado. Após o vencimento das aplicações comprou 4
casas para Escola de Minas, três para Repúblicas e uma para entidades estudantis, DA e SPÉ, na rua
Coronel Alves, onde veio a funcionar no início a UFOP. Agradecido o gerente da proposta deu de presente
ao Prof. Pinheiro uma televisão 7” que o filho a guarda até hoje”. Valeu!

Em 18 de Novembro de 2016 – sexta-feira
Jantar de Final de Ano da SemopBH com novidades no preço e brindes!
Homem R$80,00 e Damas R$60,00 (em dinheiro ou cheque)
Entradas, Jantar completo, sobremesa, café com biscoitos,
bebidas: água, refrigerantes, cerveja, espumante, vinho Boralina, whisky
Adesivo, Imã com o quadro da Escola de Minas e Chaveiro de Brinde
Nosso novo site será responsivo e você poderá acessá-lo em celular
Jantar de Final de Ano – 18/Novembro/2016-sexta feira – 20 horas
Notas Tristes:
Com tristeza comunicamos o falecimento dia 08/10/2016, em DouradosMS do ex-Aluno Geólogo Joaquim Osmar Alves de Lima, Apito, 87ª
Turma 1965, em Ouro Preto morou na República Castelo dos Nobres, pág
132, República dos Estudantes. Foi na década de 70, Professor de
Estratigrafia da Escola de Minas e do PLANFAP. Na sua vida
profissional foi viabilizador da Mina de Ouro de São Francisco em Currais
Novos-RN, e um dos consultores responsáveis pela reabertura da Mina de
Ouro de São Bento em Barão de Cocais-MG. Mais recente estudava
viabilizar uma mina de topázio em Rodrigo Silva com suas teorias. Um
geólogo de pesquisa mineral, pela experiência passou muito sobre mapeamento de campo e
de galeria. Foi o Homenageado do Curso de Geologia da 101ª Turma da Escola de Minas-UFOPJulho/1979, sempre recepcionando a todos em seu chalé em Cachoeira do Campo-Ouro
Preto, que se vê da BR.
A família, ao cunhado Marco Antônio Marzano do Amaral, filho do saudoso Secretário da Escola de
Minas, Farmacêutico Alencar Amaral e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
Com tristeza comunicamos o falecimento dia 11/10/2016, no Rio de Janeiro-RJ, do ex-Aluno
Geólogo Ney Friedmann Drummond, 83ª Turma 1961, em Ouro Preto morou na República
Formigueiro, pág 190, República de Estudantes.
A família e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
“Ney fez parte da equipe da Vale que realizou as primeiras pesquisas de pelotização dos finos de
hematita (jacutinga) no IPT de São Paulo. Ele foi encarregado de percorrer todas as ocorrências de
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argilas brasileiras para tentar encontrar alguma com características semelhantes à bentonita do
Wyoming. A constatação da inexistência desse tipo de argila no Brasil nos levou a desenvolver o
uso de cal, como aglomerante, prática aplicada nas pelotizadoras brasileiras. Em 1969, visitando a
área de pesquisa da Vale em Carajás lá encontrei o Ney em outro trabalho pioneiro. É uma grande
perda para a geologia brasileira, para a referência da Escola de Minas e para os amigos”.
(Sarcinelli). No livro ”CARAJÁS Memórias da Descoberta” de Newton Pereira de Rezende, Turma
1948, página 191, tem um depoimento do Ney que analisou a sondagem em Carajás, que fez o Dr.
Newton acionar a Geosol para cumprir com eficiência os trabalhos importantes na avaliação de
Carajás, no total foram 277 furos perfazendo 37.121 metros.
Com tristeza comunicamos o falecimento dia 18/10/2016, em Salvador-BA, do ex-Aluno Engenheiro
Metalurgista Pedro Carlos Leal do Lago, 98ª Turma 1976, em Ouro Preto morou na República
Verdes Mares, pág. 382, República de Estudantes.
A família e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
Com tristeza comunicamos o falecimento dia 21/10/2016, em Belo Horizonte-MG,
do ex-Aluno Geólogo Clóvis Verde D’Elboux, 83ª Turma 1961, em Ouro Preto
morou na República Oásis no Beco da Ferraria. Foi Professor do PLANFAP no
final dos anos 60/70 e de Sedimentologia da Escola de Minas, trabalhou na
Nuclebras e Petrobras, nos últimos anos era consultor da Codemig e da Nacional
de Grafite.
A família e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.

Neste informativo muito do que aconteceu no Doze do 140º Aniversário da Escola de Minas.
Se não deu esse ano prepare-se para o ano que vem.
Onde você estiver, esteja conosco.
Mande sua colaboração, você é muito importante.
Na SemopBH todas as quartas fortalecemos nossa REDE.
Venha participar e confirmará a alegria, amizade e felicidade que é a SemopBH.
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