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145º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2018 

 

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 145 - Belo Horizonte – Outubro/2018 

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 

36ª Diretoria da SEMOP BH 2018 – empossada em 03/Jan/2018. 
Presidente – José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961 
1° Vice – Marcos José Soares, Turma 1973 
2° Vice – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962   
Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973   
2° Secretário – Francisco Lanna Leal, Turma 1965 
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964 
2º Tesoureiro – José Carlos Bicalho, Turma 1976 
Diretor Social – Floriano Garcia Costa, Turma 1964  
Diretor Social Adjunto – Geraldo Rocha Filho, Turma 1977 
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, Luciano Tavares Siqueira, Turma 1962, Lázaro de 
Freitas, Turma 1963, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963, Paulo Alberto Vilela Guimarães, Turma 
1963, e Paulo Von Kruger, Turma 1966.   

1876 - 2018 - 142º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP 
Envie-nos notícias: www.semopbh.com.br 

              Nossa mensagem: 

                                          
   Outubro mês do 142º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP, encontros e 

confraternizações de Turmas, Repúblicas e das Turma que atingiram 25, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 anos de 
formatura, Assembleia Comemorativa e Baile do Doze no Grande Hotel um “encontro de gerações”. 

Na SemopBH no dia 10 de 0utubro nosso almoço pré-Doze com um belo bolo de 
comemoração e uma presença de muitos ex-alunos amigos e familiares como manda a 
tradição.                   

Venha partilhar com a gente a alegria de nosso Encontro semanal que deixa muitas 
saudades e onde você vai rever, participar e  fazer parte é só vir a uma quarta na hora do 
almoço para confirmar a nossa alegria e amizade neste encontro de gerações. 

Agende uma quarta feira para participar do Encontro da SemopBH é toda Quarta, não falha. 

                 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! 

http://www.semopbh.com.br/


145-2 
 

145º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2018 

 
Pinacoteca Emopiana: Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola 
de Minas de Ouro Preto, mencione a quem pertence e o autor, a foto em jpg.  

 
               99º Quadro: No salão de festas do Grnade Hotel Ouro Preto, autoria de Dyoneia, 1979. 
Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou 
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.  

151º Livro: “Trajetória” a vida do ex-Aluno Engenheiro de Minas e Civil Luiz Fernandes de Souza, 55ª 
Turma EMOP/1933, pai do ex-Aluno Engº de Minas e Metalurgista Roberto Pimentel de Souza, 84ª Turma 

EMOP/1962. O livro, a dedicatória e o filho com o livro da Trajetória de seu pai. 
 

03 de outubro de 2018 

 
Palestra “Morte e Vida do São Francisco” pelo ex-aluno Prof. Edézio Teixeira de Carvalho, EMOP/1970. 

Enrga pelo Presidente da SemopBH José Ary do Diploma de Agradecimento. 



145-3 
 

145º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2018 

 
Após a Palestra o almoço da quarta com a presença dos ex-lunos: José Ary, Lauro, Àlvaro, Lellis e Osamu. 

Domingos Sávio, Antônio de Pádua, Pedrosa, Fúsaro e Geraldo.  
10 de outubro de 2018 

 
Bolo do 142º Aniversário, o mais frequente Semopiano, João Epifânio, a bandeira e o baner com 1000 

imagens da SemopBH, e a Diretoria e Conselheiros, 

 
Floriano e Lázaro protegendo a Boralina. Helder-Itza-Toledo. Villanova e Bicalho ao lado do baner 2018. 

 
Prof. Osvaldo Magalhães, Lázaro, Floriano, Leal, Luiz Otávio, Hugo, José Lúcio, Lauro, Fernando Machado, 

Bicalho e Helder. As filhas e filhos de Gorceix, todos com o adesivo comemorativo. 
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Mirian, Evangelina, Efigênia e Itza. Selma, Yêda, Evangelina e Maria Rita,. Paschoal, Patrícia e Emy. 

 
1)Floriano, Lázaro, Bicalho, Ernesto e Gilma-MT, Fernando Macahado, Cláudio, Lamas e Luiz Otávio.  

2)Turma de Ouro 1968-Jubileu de Ouro, Emir jacob, Eden Dutra, Paulo Carvalho, Paulo Jacques, Marcos 
Mundim e Roberto Trópia Reis 

 
13 de outubro de 2018 

 
82ª Assembleia da A³EM na Casa A³EM, dia 12/10 às 15 horas. Assembleia Comemorativa do 142º 
Aniversário no salão Ouro Preto, do Parque Metalúrgico Augusto Barbosa sábado dia 13//10 às 9 

horas 

 
Jubileu Diamante-60 anos-80ª Turma EMOP/1958: Antônio Augusto de Andrade Oliveira-im-13º Presidente 
SemopBH, José Aloisio Paione-im-Autor do livro “Homens da Escola de Minas de Ouro Preto”, Luiz Simão 
Sawaya-im, Mauricio de Almeida Fonseca.  
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Jubileu Esmeralda-55 anos-85ª Turma EMOP/1963: Antônio José Neves, Eurico Martins de Araújo autor 
dos livros “Repúblicas de Ouro Preto” e “Consulado”, Francisco Nogueira Fontenelle, Jaime Paulino, Jairo 
Portes Bartolomeu, Jorge Gustavo Cardenas de Castro-SemopLima, Jose Ernesto de Araújo,  Lázaro de 
Freitas- 33º Presidente SemopBH,  Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros y Justo, Márcio de Carvalho Ferreira-im- 
22º Presidente da SemopBH, Márcio Teixeira de Melo, Osmar Franco Iannotti, Paulo Alberto Vilela Guimarães, 
16º Presidente da SemopBH, Rinaldo Campos Soares-im e Sérgio Nertan Alves de Brito-im. 
 

 

 
Jubileu Ouro-50 anos-90ª Turma EMOP/1968: Afonso Celso de Araújo Valle-8º Presidente da SemopBH, 
Antônio Gomes de Araújo-27º e 29º Diretor da Escola de Minas, Eden José de Rezende Dutra, Emir Jacob, 
Geraldo Antônio Ibraim de Oliveira, Gladstone Amora Done, José Wilson Rodrigues, lauro José de Sales 
Chevrand, Luiz Bigonha Gazolla, Márcio Rog\èrio von Kruger, Marcos Josémundim, Mauro Nogueira 
Fontenelle, Nelson Silva, Paulo Jacques Ponciano Gomes, Paulo MárcioRodrigues Carvalho e Roberto Elisio 
Trópia Reis. 
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Jubileu Safira-45 anos-95ª Turma EMOP/1973: Antônio Geraldo da Silva, Antônio Geraldo de Pádua Junior, 
30º Presidente da SemopBH, Ayrton Hélio dos Santos Mangualde, Carlos Alberto Rosière, Cláudio Azevedo, 
Cristovam Paes de Oliveira, 22º e 23º Diretor da Escola de Minas, Emílio de Paula Abdu Silva, Jair Carvalho 
da Silva Junior, João Batista Bicalho, José Dário Singulano-im, José Emanuel Lopes Gomes, José Lamas 
Chaves, Lincoln Martins de Castro, Luís Fernando rispokli Alves, Manoel Brasileiro Dias, Marco Antônio 
Marzano Amaral, Marcos José Soares, Marcus Rogério Carneiro Lemos, Maria Aparecida Dias Aquino, 
Primeira Engª Civil, Murilo Botelho Ulhoa, Newton Reis de Oliveira Luz, Paulo Roberto Secco,Reinaldo Otávio 
Alves de Brito, Pinheiro, Roberto Pereira Gomes, Sérgio Jorge Saliba e Vagner Beling. 
 

 
Jubileu Coral-35 anos-105ª Turma EMOP/1983: Adilson Curi-Professor EMOP, Francisco de Assis Ibrahim 
de Oliveira e Walter de Queiroz Cassete. Nesta Turma que no 1º Semestre teve um formando Ícaro de 
Castro Maia, filho do Prof. Joaquim Maia EMOP/1934, no 2º Semestre de 62 formandos só 5 (cinco) 
foram receber a homenagem.   

 
 Jubileu Prata-25 anos-115ª Turma EMOP/1993: Adonias Ribeiro Franco, Cibele Clauver de Aguiar, Gilberto 
Carlos Nascimento Azevedo, Heloisa Ruggeri, Jonathas Aparecido Alves Pinto e Ronaldo Soares Eisele.  
Nesta turma formaram-se 100 (cem) somente 20 foram receber a homenagem. 
 

17 de outubro de 22018 

 
Reunião da Diretoria e Conselho da SemopBH, já pensando no 143º Aniversário da Escola de Minas. 

O buffet e as deliciosas sobremesas, com música, café, refri-cerva-água e suco por R$60,00. 
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SemopianosBH com os Visitantes: De Cuiabá-MT Benedito França. Da SemopES José Vandir, Roberto 

Pimentel e Luiz Antònio.Da SemopLima Jorge Cardenas com o conterrâneo Mario Casaverde. 
24 de outubro de 22018  

 
Uma quarta de visitas: Epifânio. José Fernando-SemopRio, Lellis, José Ary, Edouard, Ant|ônio José, Lauro, 
Lanna, Geraldo Foneca, Jair, Rocha Luciano, Floriano e Lauro Casaes. Luciano, Floriano, Maria Cristina-

Patos de Minas, Toledo, José Ary, Hugo, José Fernando e Lellis. 
 

31 de outubro de 22018  

 
1)Pitella, Lauro, Prof, José Jaime, Dalber Ramos, Antônio José, Giovani, Lanna e Dilson. 2) Villanova, 

Sabino, Geraldo, Toledo, Floriano, Lauro e José Ary. 

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.  

Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br 
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 

http://www.a3em.org.br/
mailto:a3em.hg@gmail.com
http://www.a3em.org.br/
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SemopBH em Família 

 
1)Entrega do livro “A Trajetória” sobre seu pai por Roberto Pimentel de Souza e esposa Maria Luíza ao 
Presidente da SemopBH José Ary e Diretor João Epifânio. 2)Nelson Silva com sua fantasia de Bicho no 
Trote de 1962. 3)Jubilando de Ouro Geraldo Ibrhaim com o cunhado Fernando Moacir Lisboa e o irmão 

Raimundo Eustáquio. 

 
“A A³EM só comunica através de seu site, onde você pode alterar seu endereço, e saber detalhes das 
atividades. Mas na sua Turma o formando deve procurar quebrar as barreiras da distância e organizar 
para participar dessa homenagem, existem como noticiamos todo ano encontro de Turmas que 
esperam a chegada de comemorar um desses Jubileu criados pela Diretoria da Escola de Minas, 
sempre visando o congraçamento e encontro de gerações, manter vivo o espírito de Gorceix.” 
 

Jantar de Final de Ano será dia 30/11/2018, sexta 
 

Engenheiro Destaque 2018 

 
Irmãos e ex-Alunos: Cloves Otávio-Engenheiro Destaque de 2018, José Antônio, Roberto Lúcio 

e Marco Antônio NUNES DE CARVALHO 
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 Aniversariantes do Mês de Outubro 

 
Adilson Rodrigues da Costa-1978, Álvaro Lúcio-1949, Ariel Soares D’Alessandro-1961, Cláudia Aparecida 
Nonato-1988-sf, Edna André Santos-1990, Geraldo Fernandes Machado-1981, João Pignataro Pereira-1970, 
José Lamas Chaves-1973, Lauro Expedito Esteves Casaes-1962, Márcio Rogério von Kruger-1968, 

 
Márcio Abade Dettogni-1998, Márcio Damázio Trindade-1962, Olintho Pereira da Silva-1961, Osamu 
Takanohashi-1965, Paschoal Geraldo Schettini-1967, Romero Machado Correa-1961, Sérgio Jorge Saliba-

1973, Wilfried Drawin-im-1941-sf e Wanderley José Lopes-1979.  (segue ao nome o ano de formatura, im-in 
memorian, sf-sem foto). 

 
Lembranças Centenárias e Tradições 

Claude Henri Gorceix – Saint Denis de Mur – França. (1842-1919) seus restos mortais foram transferidos 
para Escola de Minas de Ouro Preto em 1973. 
Continuaremos no próximo Informativo devido aos discursos do DOZE 

“Sem exagero pode-se dizer, que a tradição belíssima da Escola de Minas se confunde 
com o o nome de Gorceix” 

Discurso pelos ex-Alunos na solenidade de Comemoração do 142º Aniversário da Escola de Minas, 
pelo Engenheiro Metalurgista Prof. Cristovam Paes de Oliveira, EMOP/1973, 22º e 23º Diretor da Escola 
de Minas, 8º Reitor da UFOP, 8º, 13º, 14º e 15º Presidente do Conselho Diretor da 
Fundação Gorceix e atual Diretor Presidente.  
“Ao receber o convite do Diretor Issamu Endo, para falar em nome dos ex-alunos da 
Escola de Minas, nesta data em que ela completa 142 anos fiquei honrado e, ao mesmo 
tempo, preocupado em retratar, com fidelidade, o pensamento dos ex-alunos em relação ao 
passado, presente e futuro desta Casa, que protagonizou as mais profundas mudanças no 
ensino, na pesquisa e no comportamento e formação de gerações e gerações de jovens que 
aportam em Ouro Preto, todos os anos e agora semestres, para ingressar na Escola de 
Minas. 
O ensino de engenharia no Brasil remonta ao século XVIII, quando foi criada a Real Academia de Artilharia, 
Fortificação e Desenho, em 1792. Somente no século seguinte, em 1874, foi criada a Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro e dois anos após, em 1876, a Escola de Minas de Ouro Preto. Essas duas últimas Instituições 
foram as responsáveis pela formação das primeiras gerações de engenheiros brasileiros, nas habilitações 
Civil e Minas e ainda de outros profissionais de áreas afins com competências legais que variavam de acordo 
com a duração do curso. Assim, a Escola de Minas de Ouro Preto conferia graus de Topógrafo, Agrimensor, 
Astrônomo e Legislador de Terras, para os alunos que completassem o 2º ano. Engenheiro de Minas e 
Metalurgia, para os que completassem o 5º ano. Engenheiro de Minas, Metalurgia e Civil, para os que 
completassem o 6º ano. Esta última opção ficou conhecida na comunidade acadêmica como « Curso Geral ». 
Aqueles que optassem por permanecer apenas quatro anos na Escola, poderiam requerer os graus de 
Engenheiro Metalúrgico, de Minas ou de Geólogo, este último, criado no início da década de 60, em convênio 
com a CAGE (Campanha nacional para a formação de Geólogos). 
A década de 60 foi pródiga em acontecimentos importantes para a Escola de Minas.  

 Em 18 de abril de 1960 criação da Fundação Gorceix, fruto da ação visionária de alguns de seus mais 
brilhantes ex-alunos e professores. 

  Em 15 de dezembro deste mesmo ano, a Escola de Minas, ao se desligar da Universidade do Brasil, 
ganhou autonomia financeira, administrativa, didática e disciplinar, passando à condição de Escola 
Autônoma. 
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 Em 1962 a Congregação Escolar decidiu colocar em extinção o « Curso Geral », com todas as 
habilitações acima enumeradas e, em substituição, foram criados quatro cursos novos todos com 
duração de cinco anos: Engenharia Geológica; Minas; Metalurgia e Civil. 

 Em 1968 foi implantada uma reforma universitária, no país, em que ocorreu uma reorganização na 
estrutura das universidades e a Cátedra foi substituída pelo Departamento, instituindo-se, ainda, uma 
carreira docente aos moldes das universidades norte americanas. 

 Em 1969, foi criada e implantada a Universidade Federal de Ouro Preto. 
De todos esses acontecimentos, um gostaríamos de destacar: O advento Fundação Gorceix, que permitiu a 
continuidade do ensino e da Pesquisa, bem como das atividades administrativas, afastando o temor de que a 
Escola de Minas pudesse ficar fragilizada, por não mais contar com a estrutura acadêmica e administrativa da 
Universidade do Brasil. Foi assim que a Gorceix iniciou seus trabalhos e nesses 58 anos tem desempenhado 
um papel importante em parceria com a Escola, atuando hoje como Fundação de apoio à UFOP e ao IF-MG 
e, mais que isso, como Fundação de Assistência Social e Instituto de Ciência e Tecnologia. Nessas três 
vertentes a Gorceix cumpre, fielmente, a vontade de seus Instituidores. 
Durante todos esses momentos históricos, Ouro Preto, a Escola de Minas e suas Repúblicas marcaram a vida 
pessoal, acadêmica e profissional de milhares de estudantes que por aqui passaram. Cada um de nós, hoje 
ex-alunos, nos lembramos com saudades da nossa vida estudantil.  

 Quem não se lembra dos “bondes” das repúblicas que entravam noite à dentro? do “Footing” dos finais 
de semana na Rua São José? dos bailes e “horas dançantes” do CAEM?  

E agora, para aguçar mais ainda nossa memória:  

 Quem não se lembra das apertadas cadeiras, do curso básico e dos mestres dos quatro cursos? 
Apenas para citar alguns, quem não se lembra da aulas do Calaes, do Salathiel Torres, do Tibiriça, 
do Nicodemos, do Cristiano, do Bicalho, do Joaquim Maia, do Walter Kruger, do Oswaldo 
Magalhães, do Licínio de Miranda, do Jair Carvalho, do Tepedino, do Walter Dornellas, do Jaime 
Pereira Pinto, do Diretor Antônio Pinheiro e do Secretário Geral o Senhor Alencar?  

E impossível esquecermos desses e de muitos outros “bambas” que nos transmitiram, além de conhecimentos 
técnicos científicos bem fundamentados em diversas áreas, nos passavam também lições de comportamento 
ético e de cidadania?  

 Quem não se lembra de funcionários como Sr. Roque, Wilson Jacaré, Geraldo Caboclo, Sr. 
Argemiro, o Zico da Química, o Solano, o Sr. Ayres da metalurgia, verdadeiros guardiões do 
patrimônio Escolar.  

 Finalmente, quem não se lembra do Alemão do REMOP, que conhecia todos os alunos da Escola 
pelo nome? 

São muita lembranças e pessoas que, de alguma forma, marcaram, profundamente, nossas vidas e nossas 
carreiras profissionais. 
E como está hoje a nossa Escola de Minas? 
Além dos cursos tradicionais citados (geologia, minas, metalurgia e civil) a Escola oferece hoje outros como, 
Engenharia Ambiental, Controle e Automação, Produção, Mecânica, Elétrica, Engenharia Urbana e finalmente, 
Arquitetura e Urbanismo. Graças à sólida estrutura criada desde sua fundação, há 142 anos, a Escola de 
Minas tem propiciado um rápido desenvolvimento aos novos cursos, permitindo-lhes alcançar, rapidamente, 
patamares que os nivelam aos melhores do país. 
E como é que nós, ex-alunos desta Casa vemos como deva ser o futuro da Escola de Minas? 

De imediato e sem pestanejar, devemos honrar sua história e tradição? Este é um patrimônio intangível que 
poucas Academias no Brasil e no mundo possuem. Não podemos perder essa condição e, para isso, nossa 
Escola deverá continuar a praticar um ensino de qualidade, na graduação, mas jamais poderá prescindir de 
uma estrutura forte, em nível de pós-graduação lato e stricto-sensu, que hoje ela possui, visto que em suas 
principais áreas de atuação ela criou e mantém programas comparáveis aos melhores do país. Somente tal 
estrutura permitirá a permanência de professores e pesquisadores capacitados e atualizados, cuja presença 
propiciará a constante e necessária atualização e modernização de laboratórios e demais instalações, 
produção científica que lhe confira visibilidade e notoriedade no contexto de suas congêneres. 

Não se pode negligenciar que estamos no limiar de mais uma grande transformação com o advento da 
indústria 4.0. Como sabemos, este é um conceito proposto recentemente, que engloba as principais inovações 
tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de 
manufatura. Já conhecida e reconhecida como a quarta revolução industrial que virá como uma onda. O 
fundamento básico da indústria 4.0 implica na conexão de máquinas, sistemas e ativos, permitindo às 
empresas criar redes inteligentes, ao longo de toda a cadeia de valor e controlar os módulos da 
produção de forma autônoma. Ou seja, as fábricas inteligentes terão a capacidade e autonomia para 
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agendar manutenções, prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas 
na produção. Seus pilares básicos são a Robótica, digitalização, internet das coisas, simulação, computação 
em nuvem, manufatura aditiva e segurança cibernética. Certamente as Escolas de engenharia, principalmente 
elas, deverão estar preparadas para essa nova revolução, sem se esquecer de outros aspectos da formação 
básica do engenheiro, área em que a nossa escola sempre se notabilizou. Assim agindo, nossa Escola de 
Minas continuará a trilhar sua trajetória gloriosa e de sucesso, formando profissionais com valores éticos, com 
espírito científico e, sobretudo, formando cidadãos, no sentido amplo do termo. Tudo isso acontecendo, 
podemos, com certeza evocar o que declarou o inesquecível Aureliano Chaves, quando aqui esteve no 
centenário desta Escola: “E ninguém falará do ensino de engenharia no Brasil, ninguém poderá referir-
se ao desenvolvimento desse ensino em nosso País, sem vinculá-lo a esta centenária Escola de Minas 
e Metalurgia de Ouro Preto”. Obrigado. 

Discurso na na solenidade de Comemoração do 142º Aniversário da Escola de Minas do Diretor da Escola 
de Minas, Engenheiro Geólogo Prof. Issamu Endo, EMOP/1980, 32º e 33º Diretor. 
“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. Outro importante motivo pelo qual estamos aqui 
reunidos é essa justa homenagem aos nossos ex-alunos que representam uma parte da 
gloriosa história dessa intuição. Fazemos a história através do nosso cotidiano, do nosso 
trabalho, da nossa contribuição para a construção de uma sociedade moderna, justa e solidaria, edificada 
pelos princípios da sustentabilidade. Estarmos, hoje, aqui reunidos com todos vocês, homenageados, é o 
grande motivo da nossa festa e da satisfação. Temos o orgulho de poder dizer que aqueles que por aqui 
passaram têm sabido honrar essa história e tem ajudado a manter o nome e a tradição da Escola de Minas. 
O passar do tempo implica em mudanças impostas pelas transformações por que passam a sociedade e o 
próprio conhecimento. Tais transformações nos motivam a projetar para a EM compromissos e ações que 
sejam coerentes com o nosso tempo e o nosso momentos sem macular a sua história e sua tradição. 
Buscamos dar continuidade à proposta de sermos uma grande ESCOLA comprometida com suas raízes e 
incorporando as inovações tecnológicas contemporâneas. Reconhecemos que esse 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 pública de ensino, de pesquisa, de 
extensão e inovação. 
Muitos dos que aqui estão já conhecem o projeto EM 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 9 cursos de engenharia: Engenharia de Minas, Civil, Metalúrgica, 
Geológica, de Controle e Automação, Produção, Ambiental, Mecânica, a recém criada Engenharia Urbana 
e o curso de Arquitetura e Urbanismo. Em breve teremos mais um curso, recentemente aprovado pelo 
Conselho Departamental da EM: A engenharia de Energia. Nesta ocasião a nossa comunidade acadêmica será 
formada por 200 docentes, 63 técnicos administrativos em educação, 3560 alunos de graduação e 450 alunos 
de pós-graduação. 
Várias oportunidades se apresentam para 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 tecnológicas e práticas pedagógicas e 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, o CC e a REDE ALUMNI ESCOLA DE MINAS. 
A criação de um Centro de Pesquisa e Tecnologia visa potencializar e dinamizar a produção cientifica e a 
inovação tecnológica, buscar maior aproximação com a iniciativa privada e órgãos governamentais visando 
maior integração entre UNIVERSIDADE–EMPRESA-GOVERNO.  O primeiro desafio do CPTEC é desenvolver a 

https://www.citisystems.com.br/medidas-zerar-falhas-equipamentos/
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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 idéias e 
soluções para a excelência acadêmica e melhor inserção da EM no setor industrial. Consideramos que 
representa um relevante canal de comunicação formal necessário, sintonizando com as melhores práticas das 
melhores Universidades do mundo. 

Destacamos e reconhecemos como valor agregando o fortalecimento dos vínculos com os alunos e alunas, 
ex-alunos e professores e professoras através da Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas e das 
SEMOP’ s bem como das 26 entidades estudantis, 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 os ex-aluno(a)s e a Academia para produzir benefícios mútuos e contribuir 
para a excelência da Escola de Minas. Um importante Programa da Rede Alumni está sendo preparado: o 
Programa Mentoria com foco na preparação e orientação para as carreiras dos nossos futuros egressos. Para 
essa tarefa temos a satisfação de contar com a preciosa contribuição dos docentes da casa. 
A ideia central dessa transformação é institucionalizar os instrumentos voltados ao ensino, pesquisa, extensão, 
inovação e cultura e oferecer a possibilidade do surgimento de outros que possibilitem uma melhor dinâmica 
acadêmica e administrativa de modo 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 tem sido nossa importante parceria nesse processo, sempre apoiando o 
desenvolvimento acadêmico do alunado, em especial dos alunos carentes, com a concessão de 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 as expectativas da sociedade sobre a Missão da Universidade. No 
caso da EM, a missão é formar engenheiros e arquitetos de qualidade e, acima de tudo, cidadãos éticos, 
autônomos e líderes em suas áreas de atuação.  
Todos esses desafios são compartilhados com a Administração Superior da Universidade Federal de Ouro 
Preto, na pessoa da Reitora, Profª. Cláudia Marliere e do Vice-Reitor Prof. Hermínio Nalini. 
Entretanto, um aspecto em particular, gostaríamos de compartilhar com vocês, ex-alunos, antigos moradores 
de Republicas Federais. A UFOP, como uma instituição pública, em tempos de grave crise política e 
econômica tem sofrido danos à sua imagem que podem repercutir nas 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 em uma situação 
delicada decorrente de ações que não se coadunam com os preceitos do bom uso do bem público. É 
necessário resgatar os valores primordiais que nos conduziram até aqui e que representam importante 
contribuição para atingir o que nos propomos, a sociedade almeja e pelo que sempre trabalhamos: uma 
Escola e Universidade de excelência. Cabe a nós garantir às futuras gerações de brasileiros o direito 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. 
Assim é a Escola de Minas hoje. É nosso desejo que todos vocês preservem a visão dessa renomada 
Instituição de forma contextualizada à nova realidade contemporânea e preparada para continuar formando 
gerações de profissionais aptos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. 
A Escola de Minas agradece a todos que aqui vieram para 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. Um abraço fraterno a todos e lembrando que temos em encontro marcado daqui a um ano. Até lá. 
Vida eterna à Escola de Minas. 

 
Jantar de Confraternização de Final de Ano dia 30 de Novembro/2018, sexta, às 20 horas. 

no Restaurante do Minas II – Mangabeiras/BH 
venha colocar a amizade em dia e rever muito(a)s colegas 

dia 30/11/2018 – sexta feira 
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Discurso na  solenidade de Comemoração do 142º Aniversário da Escola de Minas, da Magnífica Reitora  
Profª Cláudia Aparecida Marliére de Lima, Nutrição-UFOP/1989, 16ª Reitora. 
 “Na preparação dessa minha fala, procurei ler alguns artigos que tratam de Henry Gorceix. 
São vários, deparei com um recente, publicado em 2014 na Revista da Escola de Minas 
intitulado Claude Henri Gorceix: o homem, o mestre, a obra, Esse artigo é tradução de outro 
publicado também, em 1992, em homenagem aos 150 anos do nascimento de Gorceix. 
Usarei parte do artigo como base para meu discurso e para traçar um paralelo com os 

problemas que hoje enfrenta uma universidade pública e gratuita. Dentre as dificuldades 
encontradas por Gorceix, destacam, além de um país e o idioma diferente, a solidão 
acadêmica. Os primeiros anos de vida da Escola de Minas foram acompanhados por dificuldades e lutas 
naturais do funcionamento de um novo estabelecimento de ensino, tais como: atrasos burocráticos, obtenção 
de professores, incompreensão e a rivalidade de outros estabelecimentos de ensino. O artigo dá exemplo do 
Visconde do Rio Branco, Diretor da Escola Politécnica que não aceitou a inscrição do Engenheiro de Minas 
Luiz Felipe Gonzaga de Campos para participar do concurso para uma cadeira de Mineralogia e Geologia da 
Escola Politécnica, por considerar que seu diploma de engenharia da Escola de Minas não era suficiente para 
sua admissão no concurso. 
A defesa de Gorceix foi decisiva e culminou na publicação de um projeto de lei que alterou várias disposições 
relativas à Escola de Minas de Ouro Preto. O artigo 4 da lei citava, especificamente, que o diploma de 
engenheiro de minas, concedido pela Escola de Minas de Ouro Preto, possibilitava a pessoa participar do 
concurso na Escola Politécnica e o Artigo 10 que os resultados do exame final para Aritmética, Álgebra, 
Geometria e Trigonometria, ministrados pelo Curso Preparatório da Escola de Minas, eram validos para 
inscrição em qualquer estabelecimento de ensino superior. 
Luiz Felipe Gonzaga de Campos ingressou no Serviço e Geologia e Mineralogia do Brasil, trabalhou com Orville 
Derby, então diretor do Serviço de Geologia e Mineralogia do Brasil. E, após a morte de Derby, Gonzaga de 
Campos o substituiu no Conselho de Administração do Serviço de geologia e Mineralogia do Brasil, dando um 
novo foco para o trabalho ali realizado. 
Não citarei aqui todas as dificuldades e lutas de Gorceix para imprimir de forma definitiva o espirito de Gorceix 
que ainda hoje é destacado aos profissionais oriundos da Escola de Minas. A qualidade de Gorceix é 
mundialmente reconhecida, embora sua reconhecida humildade tenha adiado esse reconhecimento. 
Mas Gorceix tinha um aliado, e dos mais fortes, imperador Dom Pedro II. Fato esse demonstrado inclusive na 
vida pessoal. O imperador e a Imperatriz foram padrinhos de sua primeira filha Cécile. Na cerimônia de 
batismo Gorceix se referiu a Escola de Minas como sua filha mais velha. 
Embora os problemas de Gorceix tenham sido muitos, o fato que culminou na sua saída da direção da Escola 
foi a dificuldade em ter professores suficiente para os cursos aqui oferecidos. Nesta época havia na Escola de 
Minas uma demanda eminente por professores. A título de comparação para um mesmo curso a relação de 
professores da Escola Politécnica do Rio Janeiro para Escola de Minas era de 4 para 1. Havia sempre a alegação 
que a Escola de Minas tinha poucos alunos, embora já tivesse superado essa pequena procura. 
Hoje, a Escola de Minas é uma unidade da Universidade Federal de Ouro Preto. E ainda enfrentamos muitos 
dos problemas vividos por Gorceix. E, embora o momento seja festivo, não devo me furtar de falar das 
dificuldades que uma reitora de uma universidade federal, e por conseguinte, suas unidades, a exemplo da 
Escola de Minas enfrentam. 
A UFOP, em seus 49 anos, há muito não é mais uma junção da Escola de Minas e da Escola de Farmácia. Ela é 
composta pelo Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas- ICEA, no Campus de João Monlevade; pelos Institutos 
de Ciências Humanas e Sociais- ICHS e de Ciências Sociais Aplicadas ICSA em Mariana; Centro de Educação 
Aberta e a Distância- CEAD, Centro Desportivo da UFOP- CEDUFOP, Escola de Direito, Turismo e Museologia 
(EDTM) , Escola de Farmácia , Escola de Minas, Escola de Medicina, Escola de Nutrição, pelos Institutos de 
Ciências Exatas e Biológicas – ICEB; Instituto de Filosofia, Arte e Cultura- IFAC. 
Oferecemos 52 cursos de graduação. 6 cursos de especialização, 30 cursos de mestrado e 13 de doutorado. 
Somos 875 professores efetivos, 773 técnicos administrativos em educação, 12081 alunos de graduação, 345 
alunos de especialização ,1236 alunos de mestrado e 415 alunos de doutorado. Gorceix, na melhor de sua 
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visão, não faria ideia de que a cidade de Ouro Preto abrigaria tantos cursos, tantos professores e técnicos 
administrativos e tantos estudantes. 
A UFOP, é reconhecidamente uma universidade de estudantes de baixa renda e sua política de inclusão e 
apoio a esses estudantes é exemplo entre as universidades brasileiras. Gorceix viveu isso na direção da Escola 
de Minas, fato também reportado no artigo citado. Mudanças propostas no sistema previdenciário tem 
acelerado o número de aposentadorias e o risco de fim dos concursos públicos nos coloca na mesma condição 
de preocupação de Gorceix. 
Gorceix enfrentou problemas com os estudantes. Não temos esse tipo de problema, mas a relação das 
republicas com a comunidade ouro–pretana e os problemas relativos a multas pela perturbação do silêncio e 
o não pagamento das contas de energia, tem obstruído o recebimento de recursos públicos pela 
Universidade. As repúblicas federais são propriedades da universidade e o não pagamento das multas a elas 
aplicadas, torna a Universidade inadimplente. Estamos discutindo de forma incansável com a associação das 
repúblicas federais de Ouro Preto (REFOP) e apelo aos ex- alunos e ex- alunas que nos ajude a alcançar um 
relação com a comunidade ouro-pretana mais harmônica e respeitosa –que se respeite a lei do silêncio e as 
tradições dessa comunidade que tão bem nos recebe. 
A história, e esse momento, nos mostra que Dom Pedro II e Gorceix estavam corretos. O investimento em 
educação trouxe um desenvolvimento significativo para Minas Gerais e o Brasil. E a participação da Escola de 
Minas, por meio de seus ex-alunos e ex-alunas foi fundamental, para o desenvolvimento minero- metalúrgico 
e as melhorias na infraestrutura do país. Se Gorceix, teve o apoio do imperador, nós das universidades 
federais tivemos também esse apoio num passado recente. Os investimentos em educação foram 
importantes para esse crescimento quantitativo e qualitativo da UFOP e tornou a universidade mais 
socialmente inclusiva. A UFOP quer e continuará lutando para que a Escola de Minas continue formando 
Engenheiros, Arquitetas e Arquitetos com qualidade técnica, responsabilidade social e ética profissional que 
representam o espirito de Gorceix. 
Mas o futuro próximo não nos parece promissor. O risco de privatização das universidades federais e de 
afronta a sua autonomia é presente e ameaçadora no momento. E nos convoca a refletir a importância da 
educação pública, aqui representada pela Escola de Minas, como uma instituição pública de ensino, que tanto 
ajuda a sociedade local, regional e nacional. A Escola de Minas, por si só justifica a luta destas conquistas. E, 
por fim, saúdo a todos os homenageada(o)s e ex- alunas e ex-alunos e desejo a todos boas festa!” 
 
Notas de tristes: 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 20/092018 em Uberlândia-MG,  do ex-Aluno 

Engenheiro  de Minas e Metalurgista Carlos Alberto Borges Rodrigues da Cunha , 86ª Turma 

EMOP/1964, em Ouro Preto morou na República Castelo dos Nobres, página 132 do República dos 

Estudantes. Participou da equipe chefiada por Otávio Barbosa, EMOP/1933 que executou o detalhado 

Projeto do DNPM “Contribuição Geologia do Triângulo Mineiro”.  

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 30/102018 em São Paulo-SP,  do ex-

Aluno Engenheiro Metalurgista José Maurício da Cunha, 101ª Turma 

EMOP/1979, natural de Pratápolis/MG, em Ouro Preto morou na República 

Canaan, página 115 do República dos Estudantes. Sua vida profissional  foi na Vale-

Siderúrgica Tubarão em Vitória/ES.  

Às FAMÍLIAS E AMIGOS NOSSOS VOTOS DE PESAR, CONFORTO E 

SOLIDADRIEDADE 

 

Jantar de Final de Ano será dia 30/11/2018, sexta 

       Participe e comprove a alegria e animação do Encontro SemopBH 


