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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 133 - Belo Horizonte – Outubro/2017
almoço quarta-feira, no Minas II às 12:00 h
...onde estiver, esteja conosco é a tradição de ser ex-aluno
cum mente et malleo
35ª Diretoria da SEMOP BH 2017 – empossada em 04/Jan/2017.
Presidente – Luciano Tavares Siqueira, Turma 1962
1° Vice – José Carlos Bicalho, Turma 1976
2° Vice – José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961.
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 – Francisco Lanna Leal, Turma 1965
Diretor Social Adjunto – Marcos José Soares,Turma 1973
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979
Conselho Consultivo: Presidente – Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951
2ºVice-Presidente: Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956
Conselheiros: 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
Paulo Von Kruger, Turma 1966.
1876 - 2017 - 141º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

Nossa mensagem:
Escola de Minas comemorou seu 141º aniversário, um 12 de outubro de 2017 para deixar boas
recordações. Encontro de várias gerações de formandos, professores e alunos uma tradição que
agita a vetusta Ouro Preto. Um coração de ouro no peito de ferro (quadrilátero ferrífero) do Brasil.
Aqui na SemopBH comemoramos como em todos os anos desde 2006, com bolo, lembranças e
muita gente. Você pode participar da nossa história que se repete toda quarta feira no Minas II.
Na quarta dia 11 de Outubro a comemoração na SemopBH do 141º Aniversário da Escola de
Minas contou com a presença de 82 Ex-alunos, e destaque para representantes de Lima-PE,
Vitória-ES, Rio de Janeiro-RJ e Fortaleza-CE, com direito a brinde e muita alegria.
Neste Doze de Outubro, tivemos a presença da nova administração para o próximo quadriênio a
16ª Reitora da UFOP Profª Cláudia Aparecida Marliére de Lima, graduada em Nutrição-UFOP1990 é PhD Environnemtal Impact Assessment–Aberystwyth University(2001) e o Vice-Reitor
Prof. Hermínio Nalini Arias Jr, graduado em Engenharia Geológica pela Escola de Minas-UFOP,
mestre em Geologia pelo Instituto de Geociências/UFMG(1993) e doutor em Géologie Minière –
Ecole des Mines de Paris e Ecole des Mines de Saint Etienne (1997), e o 33º Diretor da Escola
de Minas, Prof. Issamu Endo, Turma 1980, e o Vice-Diretor Prof. Hernani Mota de Lima,
Turma 1987, eleitos em 27/08/2017.
E a despedida da administração da Escola de Minas do Prof. José Geraldo Arantes de Azevedo
Brito, Turma 1981, que foi o 30º e 31º Diretor da Escola de Minas e Vice-Diretor na administração
anterior do Prof. Issamu Endo.
Neste mês de tantos eventos tivemos a Assembléia da A³EM no dia 10 de Outubro, terça feira,
às 15 horas, na Casa dos Antigos Alunos.

Nosso objetivo é manter a chama viva de Escola de Minas.
Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana
Viva a nossa Escola de Minas Viva! Saudações Emopianas!
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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. 146º Livro:
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. 93º Quadro:
4 de outubro de 2017

Alegria, descontração e visita ilustre de Jorge Cardenas da SemopLima
11 de outubro de 2017 – Parabéns Escola de Minas

Bolo do 141º Aniversário, espumante para brindar partindo o bolo Hélder e Toledo e as lembranças.

Mesa cheia de lado a lado e as esposas de ex-alunos presentes

1)Turma de 1962, 2) A alegria do Encontro, 3) Os Samurais da Usiminas Pedrosa, João Geraldo e Valério
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Parabéns, brindes com espumante e muita alegria dos presentes!!! 82 presentes.
Doze dia 14/10/2014 – sábado em Ouro Preto
A Assembleia da A³EM foi no dia 10/10/2017, terça, às 15,30 horas.
Comunicado: reeleição em 27/08/2017 do Prof. Issamu Endo, Turma 1980, para o próximo mandato de 33º
Diretor da Escola de Minas, tendo como Vice Prof. Hernani Mota de Lima, Turma 1987.

1)Profª Cláudia Aparecida Marliére de Lima, Nutrição/1989-16ª Reitora da UFOP e o Vice Prof.
Hermínio Arias Nalini Jr., Turma 1990.
2) José Murilo Mourão/SemopES. Márcio von Kruger/SemopRio, Prof. Issamu Endo-Diretor da Escola
de Minas e Fernando Villanova/SemopBH, propostas para o Doze de 2018.

Encontro do 42º ano de formatura da Turma de 1975 no sábado dia 14/10/2017 em Ouro Preto, presentes:
da direita para esquerda, assentados: Mauro Santos (Civil), José Augusto Ribeiro (Civil) e esposa, Haylton
Aloise (Metalurgia), Gesner Coelho (Metalurgia), Felicíssimo Neto (Geologia), Getulio Guedes (Metalurgia) e
Paulo H. Goulart (Civil); em pé: Pedro Soriano (Minas), Marco Túlio (Geologia), Onésimo Magalhães
(Minas), Armenio Queiroz (Metalurgia), Marcos Maguino (Metalurgia), Ricardo Dequech (Minas), Luiz A.
Ayres (Metalurgia), Eli Leite (Minas) e Hanna Jordt (Geologia).
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18 de outubro de 2017

1)Almoço com muitos assuntos. 2) 381 anos de formados: Toledo-1956, Valério-1957, Paulo Mendes-1955
e o trio Geraldo-Sabino-Caio 1951. 3)Parabéns a Lauro Casaes Boralina de toda quarta.
25 de outubro de 2017 – Palestra “Túneis de minha vida”

1)Palestra de Geraldo de Almeida Fonseca “Túneis de Minha Vida” com suporte de Marcos José Soares.
2)Em torno da mesa: Em pé: Casaverde, Luciano, José Ary, Ciro, Benedito (Cuiabá), Prof. José Jaime,
Lana. Assentados: Geraldo Fonseca, Oizer, Toledo Valério e Prof. José Antônio Tomaz.

1) Geraldo Fonseca com o colega de turma Prof. José Tomaz e com os colegas da EPC. 2)A mesa
cheia com muita alegria, visita de Bily Kruger e Inês, Antônio Leal, Xico Rolla e Paulo Jacques.

Aniversariantes do Mês de Outubro

Adilson Rodrigues da Costa-1978, Álvaro Lúcio-1948, Ariel Soares D’Alessandro-1961, Edna André Santos1990, João Pignataro Pereira-1970, Lauro Expedito Esteves Casaes-1962,
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Márcio Abade Dettogni-1998, Márcio Damázio Trindade-1962, Olintho Pereira da Silva-1961, Osamu
Takanohashi-1965, Paschoal Geraldo Schettini-1967, Romero Machado Correa-1961. (segue ao nome o
ano de formatura).

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$ 1,00.
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.
Opte junto ao CREA-MG pela A³EM, temos 2 conselheiros nas Câmaras de Geologia e Minas, e
Metalurgia, Para recebermos o repasse da ART da Resolução nº 1.032-30/03/2011.
Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br
Notícias de nossas Semop’s:
A³EM – Contacte: a3em.hg@gmail.com ou no site www.a3em.org.br.
Tel. (31) 3551-5888 de 13 às 17 horas. Dôra ou Adriana
Semop-HG – Encontro toda terça às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto-CA²EM
Semop-Rio – na 4ª quarta no Iate Club do Rio, na outras na Churrascaria Laranjeiras.
Semop-Vit - Desde a quarta 14/08/2013, almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto, Vitória.
Semop-BA – Curriola para colocar os papos em dia.
Semop-Lima – Encontro na primeira sexta do mês em Restaurante.
Semop Austrália: Criação em 13 de Março de 2016 Perth (Mandurah) Western Austrália
Família Semopiana:

1) Ciro Isaac com a filha Renata e neta Bruna, 2)Casaverde com a filha Andrelina, 3)Casal visitante da
SemopLima Lucha e Jorge Cardenas, 4) Antônio, tio, Patricia e o pai Paschoal Schettini
Discursos na Comemoração do 141º Aniversário da Escola de Minas - UFOP
Com a palavra a 16ª Reitora da UFOP
“É um prazer estar como Reitora da UFOP nesta cerimônia de comemoração dos 141
anos da Escola de Minas. Cabe lembrar que a UFOP foi constituída da união de duas
Escolas Centenárias que tiveram e ainda tem grande importância para ciência e
tecnologia no Brasil e no mundo.
A UFOP conta com 3 campi (Campus Ouro Preto, Campus Mariana e Campus João
Monlevade). Hoje, a UFOP oferece 51 cursos de graduação, sendo 49 presenciais e
04 a distância. Quanto à pós-graduação, são ofertados 22 cursos de mestrado
acadêmico e 8 de mestrado profissional, 13 de doutorado e 03 de especialização a
distância. No total, são mais de 13 mil alunos, cerca de 800 técnicos–administrativos e
aproximadamente 800 professores. São números significativos para os 48 anos da
UFOP, mas uma análise criteriosa nos mostra o desafio que temos para torná-la ainda
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melhor!
A Escola de Minas é a segunda maior unidade da Universidade Federal de Ouro Preto, que conta com
aproximadamente 2800 alunos de graduação e pós-graduação distribuídos em 9 cursos de graduação
(Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica) e atualmente
o recém-criado curso de Engenharia Urbana. E 10 programas de Mestrado e Doutorado Acadêmicos e
profissionais.
Henry Gorceix, quando da criação da Escola de Minas, propôs uma formação muito completa, que incluía
iniciação às ciências econômicas e jurídicas. Gorceix justificava que as indústrias mineira e metalúrgica do
Brasil, à época, não poderiam oferecer colocação a todos os jovens formados pela Escola. Estes
engenheiros deveriam então poder trabalhar em outros ramos e se tornaram criadores de indústrias.
Entretanto, Michel Turpin, diretor da Escola de Minas de Paris, em seu discurso no centenário da Escola de
Minas da UFOP, já proferia que no ritmo acentuado da evolução, o (a) profissional de Engenharia não
poderia basear sua carreira apenas nos conhecimentos técnicos adquiridos na Escola.
Além da solida formação cientifica, técnica e econômica que constituem a base para a formação de um (a)
profissional de engenharia, acrescento, a ambiental, a cultural e a social.
Michel Turpin, professor responsável pelas políticas de desenvolvimento da pesquisa na Escola de Minas de
Paris, teve a satisfação de encontrar nos escritos de Henri Gorceix, a preocupação de ver os professores da
Escola de Minas da UFOP, demasiadamente ocupados nas funções de ensino em detrimento das de
pesquisa. Ainda se busca esse perfeito balanço na Escola de Minas onde também acrescento a Extensão,
de forma a valorizar a dissociabilidade do Ensino/Pesquisa e Extensão como parâmetro de qualidade de
uma Universidade.
O ensino de graduação na Escola de Minas é forte e devidamente reconhecido na avaliação recente do
MEC. A Pesquisa e a Pós-Graduação avançaram consideravelmente e os Programas da Escola de Minas já
alcançaram conceitos excelentes nos quesitos de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino
Superior (CAPES), do Ministério da Educação. A extensão caminha de forma acentuada de modo aumentar
a inserção da Escola de Minas na comunidade local. Projetos como os de cantaria, de preservação do
patrimônio histórico, de apoio às comunidades carentes em projetos de arquitetura e infraestruturas urbana
apoio técnico à pequenos mineradores, são alguns exemplos.
A Universidade pública é a instância onde deve ocorrer, de forma integrada, a formação profissional e a
reflexão crítica sobre a sociedade, assim como a produção do conhecimento, o desenvolvimento e a
democratização do saber crítico e em todas as áreas da atividade humana. Suas funções básicas, o ensino,
a pesquisa e a extensão, devem ser desenvolvidas de forma equilibrada, articulada e interdisciplinar.
Vejo e defendo na UFOP e, e, especial, Escola de Minas, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão como
produção do ser social, isto é, produto das relações histórico-sociais e culturais de poder e propriedade que,
ao mesmo tempo, considere a educação como processo mediador que relaciona a base cognitiva e material
da sociedade.
Entretanto, não vivemos tempos fáceis. Defender a educação pública e as políticas públicas que
proporcionam, por exemplo, a inclusão de segmentos sociais na universidade pública-por meio de políticas
afirmativas-e a destinação de mais recursos para o ensino público é dever de todos nós que formamos nesta
instituição pública. Isso aumenta minha responsabilidade enquanto defensora do ensino público e gratuito
como professora e, no momento, também, como gestora pública.
E para reforçar esse meu pensamento e empenho de luta, peço a licença para parafrasear um trecho do
discurso de Michel Turpin, na comemoração do centenário da Escola de Minas: “Henri Gorceix, homem de
cultura universal, compreendeu abrindo a Escola à todos, sem distinção de origem: os caminhos novos mais
fecundos são sempre, juntar domínios técnicos e científicos separados. A mútua fecundação de homens ou
formação diferentes é indispensável ao progresso. Para estabelecimentos como para os seres, a
consanguinidade conduz ao enfraquecimento”. Portanto, uma universidade com todos e para todos torna a
nossa Escola Minas e a UFOP mais especial e comprometida com uma sociedade mais justa.
Parabéns Escola de Minas pelos seus 141 anos !!! Desejo a todos e todas uma feliz e harmoniosa
celebração de mais um aniversário da Escola de Minas”. (16ª Reitora da UFOP, Profª Cláudia Aparecida
Marliére de Lima, Nutrição/1989)

Jantar de Final de Ano da SemopBH – dia 24/Novembro/2017
Restaurante do Minas II – Mangabeiras
De 20 às 24 horas
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A palavra do 33º Diretor da Escola de Minas – UFOP
...”Hoje é para todos nós um dia de festa por vários motivos. Um deles é o aniversário
da Escola de Minas, instituição na qual demos os primeiros passos rumo à
construção de uma carreira e, de um projeto de futuro e por que não de um pais? O
outro, e talvez mais importante é essa homenagem que prestamos aos nossos exalunos que representam uma parte da gloriosa históra 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 por aqui passaram 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 Escola de Minas
compromissos e ações que sejam coerentes com nosso tempo e o nosso momento sem macular a sua
história e a sua 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 estão já conhecem o projeto Escola de Minas e dela participam de diferentes maneiras, Mas
hoje me dirijo a vocês egressos da Escola há 60,55,50,45,35 e 25 anos para apresentar de forma breve o
núcleo desse projeto, 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 09 cursos de engenharia: Engenharia de Minas, Civil, Metalúrgica,
Geológica, de Controle e Automação, Produção, Ambiental, Mecânica e a recém-criada Engenharia Urbana
e o curso de Arquitetura e Urbanismo. Nesta ocasião a nossa comunidade acadêmica será formada por 200
docentes, 63 técnicos administrativos em educação, 3560 alunos de graduação e 450 alunos de pósgraduação.
Várias oportunidades se apresentam par a Escola de Minas em função da ampliação e renovação do quadro
docente, seja por aposentadoria, seja pela implantação de novos cursos, pela 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 novos padrões de gestão; criando novos
órgãos administrativos para dar suporte ao desenvolvimento das atividades de pós-graduação, pesquisa e
inovação tecnológica e dentre eles destacamos o CPTEC e o CC.
Um Centro de Pesquisa e Tecnologia para potencializar e dinamizar a produção cientifica e a inovação
tecnológica, buscar maior aproximação com a iniciativa privada e órgãos governamentais visando maior
integração entre Universidades-Empresa-Governo. O primeiro desafio do CPTEC é desenvolver a parceria
UFOP/EM/ITV-VALE, colocando em marcha o recém-inaugurado parque laboratorial no Campus da UFOP.
Consolidamos também o Conselho Consultivo, órgão responsável por traçar estratégias e prospectar
ideias e soluções para a excelência acadêmica e melhor inserção da Escola de Minas no setor industrial.
Consideramos que representa um relevante canal de comunicação formal necessário, sintonizando com as
melhores práticas das melhores Universidades do mundo.
A ideia central dessa transformação é institucionalizar os instrumentos voltados ao ensino, pesquisa,
extensão, inovação e cultura e criar outros que possibilitem uma melhor dinâmica acadêmica e administrava
de modo que a Escola de Minas possa enfrentar os desafios dos tempos autuais em que somos instados a
inovar e oferecer educação de excelência.
A Fundação Gorceix tem sido nossa importante parceira nesse processo, sempre apoiando o
desenvolvimento acadêmico do alunado, em especial dos alunos carentes, com a concessão de inúmeras
bolsas assistenciais, cursos de línguas e demais subsídios para os alunos em Mobilidade Internacional, para
convênios de duplo diploma, subsídios para alunos e professores participantes de encontros científicos,
atualização e manutenção de laboratórios de ensino de graduação e apoio logístico para o desenvolvimento
da pesquisa e inovação tecnológica.
Essa busca é acima de tudo coerente com expectativas da sociedade sobre a missão da Universidade, que
no caso da Escola de Minas, é formar engenheiros e arquitetos de qualidade e acima de tudo cidadãos
éticos, autônomos e líderes em suas áreas de atuação.
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Todos esses desafios são compartilhados com a Administração Superior da Universidade Federal de Ouro
Preto, na pessoa da Reitora, Profª Cláudia e do Vice-Reitor Prof. Hermínio.
Entretanto, um aspecto em particular, gostaríamos de compartilhar com vocês, ex-alunos, antigos
moradores de Repúblicas Federais. A UFOP, como uma instituição pública, em tempos de grave crise
política e econômica tem sofrido danos à sua imagem que podem repercutir negativamente na
qualidade das suas atividades fins que são o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade e
principalmente a excelência na formação de seus egressos. As RF’s são uma instituição única no
Sistema de Ensino Federal do Brasil, uma marca que nasceu no início do século XX e se expandiu
com um único objetivo: oferecer condições aos estudantes que aqui aportaram para a realização de
seus sonhos de ter uma formação superior de qualidade na Escola de Minas. Esse conceito foi
depois abraçado também pela UFOP que conta hoje com 59 RF’s. Esta instituição se vê hoje
ameaçada por ações que não coadunam com os preceitos da boa governança do bem público.
Precisamos resgatar os valores primordiais que nos levarão onde queremos chegar: uma Escola e
Universidade de excelência como a que nos propormos e que a Sociedade almeja. Nós, não temos o
direito de extrair das gerações futuras de jovens brasileiros de estudar em uma Universidade Pública
de Qualidade e respeitada pela Sociedade, como é a Escola de Minas, com a infraestrutura de
moradia como a que a UFOP oferece.
Enfim, assim é a Escola de Minas hoje, desejando que todos vocês renovam a visão dessa renomada
Instituição que está mais preparada para continuar formando gerações de profissionais aptos para enfrentar
os desafios do mundo contemporâneo.
A Escola de Minas agradece a todos 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 Escola de Minas. Um abraço fraterno a todos e lembrando que temos em encontro marcado
daqui a um ano. Até lá. Vida à Escola de Minas”. (Prof. Issamu Endo, Turma 1980, 32º e 33º Diretor da
Escola de Minas –UFOP).
Um olhar do Engenheiro Destaque da Escola de Minas 2017
...”Colegas engenheiros, Ex-Alunos das turmas de 57, 62, 67, 72, 77 e 82, não só os
presentes, mas também aqueles que por algum motivo não puderam vir. Em especial,
nossa homenagem saudosa aqueles que não estão mais entre nós.
É com imensa satisfação que nos reunimos nessa manhã de hoje para celebramos
condignamente o 141°. Aniversario da nossa querida Escola de Minas.
Ter sido escolhido para receber a homenagem da A³EM como ex-aluno destaque em
2017 foi honraria sem tamanho e jamais imaginada. Quero deixar registrados, desde já,
meus agradecimentos pela lembrança do meu nome. A recebo, portanto, com
humildade, pois certamente, outros colegas que passaram por essa casa, têm, muito
mais do que eu, honrado o título de engenheiro que receberam e engrandecido o nome da Escola de Minas.
Naquele momento, eu não sabia que junto com essa homenagem caberia a mim a responsabilidade de falar
m nome de todos os ex-colegas que completam hoje os Jubileus de Diamante, Esmeralda, Ouro, Safira,
Coral e Prata. Responsabilidade dada, dever assumido, peço licença e passo então falar em nome desse
numeroso e qualificado grupo de colegas.
Gastarei parte do meu tempo para falar do passado glorioso que nos trouxe até o momento e outro tanto
para compartilhar com todos vocês os desafios que vejo para o nosso futuro.
É maravilhoso ver um país pouco afeito à guarda de suas tradições, a celebração solene do aniversário de
uma instituição que caminha para o seu sesquicentenário, e, ao mesmo tempo, comemorar o sexagésimo
aniversário de formatura de alguns de seus membros.
A história da Escola de Minas nos induz a falar da história de seus ex-alunos. Mas hoje, passados 141 anos,
ao falarmos de alguns correríamos o risco de esquecermos de muitos. Melhor então, evocar a contribuição
de seus ex-alunos, contribuição que não se restringe à engenharia nacional.
Das suas salas de aula saíram engenheiros com visão de mundo e com perfeita percepção das
oportunidades de um país em construção. Deram inestimável contribuição às ciências exatas, à economia, à
política, e à conquista dos territórios mais remotos. Tiveram papel relevante no desenvolvimento de nossa
infraestrutura e de nossas cidades. Nessa última podemos citar como exemplos a construção e o
desenvolvimento das atuais capitais de Minas Gerais e do Brasil. Contribuíram ademais, com o
aprimoramento de nosso arcabouço legal, debatendo e escrevendo projetos de leis, formatando e dando
vida a regulamentos e norma, nos mais diversos temas que afetam a vida em sociedade.
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É ótimo poder constatar que a Escola de Minas não apenas graduou ou titulou os engenheiros que aqui
passaram, mas, mais do que isso, forjou homens e mulheres participes da vida nacional e da formulação do
País que hoje temos. A quem devemos creditar tamanho feito?
Ao sonho e “vontade política” do imperador D. Pedro II e à sua visão de mundo?
Ao mesmo D. Pedro II pelo seu “projeto de nação” para o Brasil defendendo o ideal de progresso econômico
como condição civilizatória?
À determinação de homens como Claude Henry Gorceix em juntar ensino teórico de qualidade e práticas de
pesquisa cientifica?
Sem dúvida, esses dois homens–um estadista sonhador e um aplicado engenheiro, educador e
empreendedor–são apenas parte da resposta.
Devemos dar crédito a ex-alunos e ex-alunas, egressos dessa Escola de Minas que, tiveram a mesma
disciplina na busca do conhecimento e a mesma coragem para enfrentar o trabalho árduo sem esperar
reconhecimento.
Todos eles incorporaram aquilo que costumamos chamar de “espirito de Gorceix“ muito bem refletido no
dístico “Cum mente et malleo “ que carregamos em nossas lapelas.
O que A³EM, a UFOP e a Escola de Minas têm feito ao promover celebrações como esta é muito mais do
que perpetuar uma tradição. É revisitar o passado inspirador, é nos fazer reconhecer a realidade do presente
e nos dar ânimo para construir o futuro.
Para isso é essencial reconhecer que os tempos mudaram e muito desde que deixamos a escola há 40,50
ou 60 anos atrás. O país majoritariamente rural e com altíssimos índices de analfabetismo deu lugar a uma
sociedade urbana que se concentra em grandes metrópoles de norte a sul do país.
Costumes, hábitos e acesso ao ensino superior, mudaram drasticamente com a passagem de uma
economia de base agrícola e familiar para uma economia sustentada pela indústria.
A Escola de Minas que admitia cerca de 100 alunos novos por ano aos fins da década de 60, admite cerca
de 250 a cada semestre, ou seja, o acesso aos cursos de engenharia multiplicou-se por 5 ao longo de 50
anos.
Ao mesmo tempo, multiplicaram-se espalharam-se pelo país escolas de engenharia públicas e privadas.
Nada ruim para um país como o nosso, de dimensões continentais e carente de infraestrutura básica, com
uma indústria ainda razoavelmente diversificada e com um mercado consumidor que se coloca entre os
maiores do mundo.
Estima-se que tenhamos a cada entre 30 a 40 mil novos engenheiros, número muito inferior a países como
Rússia, Coreia do Sul e Japão que têm sua infraestrutura em outro nível de desenvolvimento.
O que esses números e essa comparação não explicam é o constante dilema em que vivemos numa
economia que ainda não encontrou períodos duradouros de crescimento estável. Temos sempre, grande
dificuldade em conhecer, exatamente, quando e em que especialidades nos faltarão engenheiros
Sabendo que nunca faltarão vagas para profissionais de boa qualidade, colocados à disposição do mercado,
o desafio para a Escola de Minas é prover um ensino de engenharia conectado com ambiente em
permanente mutação que caracteriza o mundo em que vivemos.
Para termos uma dimensão dos desafios à frente eu ousaria perguntar:
Como ir ao encontro de demandas recentes da sociedade por processo e produtos sustentáveis, com o
menor pegada ambiental e menos impactante nas questões das mudanças climáticas?
Como introduzir os princípios da chamada Indústria 4.0 no ensino de engenharia?
Como continuar a produzir metais e minerais não metálicos e outros materiais de forma econômica e
sustentável?
Que inovações devem ser incorporadas às atividades da lavra, do processamento e da metalurgia um
cenário de competição por recursos demandados também por outras atividades, como água e energia?
Que nível de atenção e propriedade, a Escola de Minas demandaria hoje para modernizar a sua grade
curricular, os seus processos e sua infraestrutura e posicionar- se para colocar profissionais de excelência
no mercado?
Que atenção e prioridade, a Escola de Minas demandaria para ser geradora de inovação e de soluções para
a carente infraestrutura brasileira?
Essas e outras questões da mesma natureza deveriam entra na nossa agenda de ex- alunos. Seriam, a meu
ver, o testemunho de nosso compromisso com a perpetuação da instituição que amamos e a quem muito
devemos.
À A³EM e às SEMOP’s regionais lanço o desafio de se unirem e proporem à UFOP e a Escola de Minas
caminhos alternativos para que, respeitadas as tradições do passado, caminhemos para um futuro
grandioso, em linha com o pensamento dos nossos fundadores.
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Colocados esses desafios e conclamados à união em torno da nobre causa as Escola de Minas só tenho a
agradecer pela atenção e pela paciência com que me ouviram. Reitero, por fim, aos demais homenageados
de hoje os meus cumprimentos.
E em nome de todos os meus colegas ex-alunos que comemoram seus 60, 55, 45, 40. 35 e 25 anos de
formatura, nosso agradecimento à UFOP, à Escola de Minas e à A³EM, pela oportunidade que nos deu de
nos encontrarmos nessa acolhedora Ouro Preto. (José Armando de Figueiredo Campos, Turma 1972).

Jantar de Final de Ano dia 24/Novembro/2017 – 20 horas no Minas II
Despedida do Prof. José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, Turma 1981.
...Em agosto passado, o Professor Issamu, juntamente com o candidato a Vice Diretor
da Escola de Minas o Professor Hernani, foram eleitos para o próximo mandato de
quatro anos. No próximo dia 27 de outubro às 15h, no prédio da Escola de Minas da
Praça Tiradentes se dará a posse da nova Diretoria.
Assim, encerro meu terceiro mandato consecutivo na Escola de Minas, dois como
Diretor e um como Vice Diretor. Gostaria de aproveitar para agradecer aos professores
que atuaram como vice em meus mandatos, Prof. Marco Túlio e Prof. Wilson Trigueiro,
companheiros em todos os momentos, muitíssimo obrigado. Prof. Issamu, ter atuado
como vice em nosso mandato, foi um prazer além de um grande aprendizado para mim,
oportunidade única, em todos os sentidos.
Depois de doze anos fica difícil citarmos pessoas, sem incorremos em esquecimentos imperdoáveis, por
isso, faço da Graça a porta voz dos agradecimentos a todos os técnicos administrativos, quer efetivos ou
terceirizados. Através das repúblicas aqui presentes estendo meus agradecimentos aos alunos, vocês são
nossa razão de ser.
Com quase 61 anos de vida, passei 41 dentro da Escola de Minas, como aluno, técnico e professor, meu
projeto de vida inclui a aposentadoria a partir de novembro. Fui totalmente transformado nestes anos e corre
em minhas veias o DNA da Escola de Minas, deixado aqui por nosso idealizador, D. Pedro II e por nosso
fundador, Gorceix.
Professores, Issamu e Hernani, em tempos difíceis, como o que atravessamos, tenho certeza que vocês se
sairão bem. O comprometimento, o companheirismo e a capacidade de trabalho de vocês, nos deixam, a
nós, ex-alunos da Escola de Minas a tranquilidade de que nada deixará de ser feito.
Acredito em uma Universidade cada vez mais forte e a Escola de Minas não para nunca, estamos sempre
nos reinventado e caminhando na direção traçada por nosso fundador, Gorceix.
Somos, sim, uma grande família, Viva Gorceix, Viva a Escola de Minas. (Prof. José Geraldo Arantes de
Azevedo Brito, Turma 1981, 30º e 31º Diretor da Escola de Minas).

24 de Novembro 2017 – Jantar de Final de Ano – das 20 às 24 horas
Restaurante do Minas II – Mangabeiras
Adesão R$80,00/homens e R$60,00/mulheres
(preço dos últimos 4 Jantares, pagamento na chegada, confiamos na sua presença)
3 pratos, mesa de frio, salgados , refrigerante, cerveja, pinga Boralina, vinho tinto,
espumante, whisky, água, petit four e música ao vivo ...se a perpétua cheirasse... oh
Escola de Minas onde um dia eu me formei...encontros e muita alegria
Venha participar e confirmará que vale a pena e o tempo voa...
Nota Triste:
Com tristeza comunicamos o falecimento em 03/10/2017 em Unaí-MG, do ex-Aluno Geólogo
Geraldo Queiroz Guimarães, 3ª Turma IGC/UFMG 1979. Em Ouro Preto morou na República
Aquarius, pág. 60 do Livro República de Estudantes.
A família e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
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