NOTAS DE FALECIMENTO
Só recentemente tivemos notícia do falecimento de José Ximenes
(turma de 1960), um dos engenheiros pioneiros da Embraer, ocorrido no dia
14 de maio de 2007, em São José dos Campos. Ximenes deixa a esposa
Hermélia Venturelli, duas filhas e três netos.
No dia 4 de setembro faleceu, em Belo Horizonte, José Frederico
Lopes de Almeida (turma de 1980). Seu sepultamento se realizou em
Itajubá onde reside sua família.
Faleceu no dia 06 de outubro em Caeté-MG, Baldassare Mattana
(turma de 1942), aposentado da Companhia Ferro Brasileiro após 45 anos
de serviços prestados à empresa. Também prestou relevantes seviços ao
Lions Club local, instituição na qual exerceu a presidência mais de uma vez.
Em dezembro de 1993, com a presença do eminente colega Antonio
Aureliano Chaves de Mendonçaa (turma de 1953), Baldassare e seu colega
de turma Aristides Plastino foram homenageados pela AD-UNIFEI BH. Vale
ressaltar que ambos foram os únicos a concluír o curso no I.E.I. em 1942,
em uma fase de grande crise financeira da Escola, agravada com o início da
Segunda Guerra Mundial. Baldassare deixa a esposa D. Nenzinha, os filhos
Ricardo, Baldassare Filho e seis netos.
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PROJETO AD-UNIFEI ITAJUBA CULTURAL
O novo Diretor da AD-UNIFEI Regional Itajubá, Carlos Augusto Silva
de Almeida, Engo. Mecânico diplomado na turma de Julho/1995, acaba de
lançar o "Projeto AD-UNIFEI Itajubá Cultural". O referido Projeto pretende
reunir ex-alunos, a comunidade UNIFEI e amigos de Itajubá e região, em
apresentações culturais com freqüência mensal, no Bar Cultural do Diretório
Acadêmico. Estão previstas parcerias com pessoas ou grupos culturais da
cidade que possam contribuir com a proposta de manter um bom nível de
apresentação. O primeiro destes eventos realizou-se no dia 10 de outubro.
O próximo será no dia 21 de novembro, evento que está inserido na programação dos 95 anos da UNIFEI e que pretende reunir um grande número de
ex-alunos. Veja mais no site www.ad-unifei.com.br
Informações e reservas / convites na secretaria da AD-UNIFEI,
Prédio Central da UNIFEI, com Rafaela,
tel. (35) 36224450 - e-mail ad-unifei@itacabo.com.br

19:30 h
CLUBE MINAS II

Dia 23/11 às 15:00 hs no auditório AARO - Prédio Central da UNIFEI
Palestra promovida pela Academia Itajubense de História
“A Vida e a Obra de José Ernani de Lima” (ex-aluno formado em 1917 - 1a.
turma da UNIFEI), a ser proferida pelo ex-aluno Carlos Alberto da Silva.

REUNIÃO TODA SEGUNDA
TERÇA-FEIRA DO MÊS

Dia 23/11 às 10:00 hs no Prédio Central da UNIFEI
Aposição de Flores no Mausoléu do fundador Theodomiro C. Santiago

AD-UNIFEI BH

Dia 22/11 às 20:00 hs no Campus - Centro de Serviços e ComVivência
Orquestra de Câmara OPUS de Belo Horizonte, com regência do Maestro
Leonardo Cunha. Participação do Coral da AABB de Belo Horizonte e dos
Corais de Itajubá, Alcoa, EES do Brasil e Coral da UNIFEI, regidos pelo
maestro Amaury Fernandes.

Setembro e Outubro de 2008

Dia 22/11 às 10:00 hs no Campus - Auditório Prof. João Luiz C. Rennó
Encontrão de Ex-alunos.

Itajubá - Para que o presidente Lula pudesse sujar as mãos com o petróleo extraído da camada pré-sal do campo de Jubarte, no Espítito Santo, no início deste mês,
pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), no Sul de Minas, tiveram de suar
a camisa e queimar muitos neurônios. Explorar óleo há mais de dois mil metros de profundidade, tratar os resíduos do combustível e separá-lo da água são algumas conquistas patenteadas internacionalmente e que saíram dos laboratórios da instituição, classificada entre as
10 melhores do país no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC).
Com agulha e seringa
Foto: Renato Weil/EM/DA PRESS
na mão , o aluno do 5º. Ano
de Engenharia Mecânica
Túlio André de Paiva, de 27
anos, coleta uma amostra
de petróleo, guardado em
tonéis de 30 mil litros. O
próximo passo do estudo é
pesar, medir a viscosidade
e o tamanho de cada gota
do produto. Feitas as análises de concentração , é
hora de começar o trabalho
de separação de óleo e
água - uma mistura extraída das plataformas da
Petrobrás e que, há 12
Petrobrás investiu R$ 20 milhões no desenvolvimento de anos, é pesquisada nos
laboratório para a pesquisa de petróleo, coordenado pelo laboratórios da Unifei.
"Temos um convênio
Prof. Marcos Aurélio de Souza, da UNIFEI.
com a empresa, que já
investiu mais de R$ 20 milhões na Universidade para desenvolvimento do estudo. Projetamos
equipamentos para tratamento primário do petróleo, que precisa ser processado para retirada da água do mar. Aguardamos ainda o registro de patentes de outros materiais e esta é apenas uma das centenas de linhas de pesquisa exploradas pela Unifei", explica o coordenador
do Laboratório de Separação de Fases do Instituto de Engenharia Mecânica, Marcos Aurélio
de Souza.
No galpão vizinho ao do petróleo, outra riqueza natural é alvo de estudos: a água
que move as centrais hidrelétricas. Logo adiante, é a vez dos sistemas elétricos e linhas de
transmissão de energia serem analisados e construídos por alunos e professores. Motores a
vapor, usinas de biomassa, geradores de eletricidade e turbinas hidráulicas também têm
espaço garantido nos mais de 80 laboratórios da Unifei, que abriga 35 grupos de pesquisa em
14 cursos de graduação e 17 de mestrado, doutorado e outras especializações.
Toda essa engrenagem funciona há 95 anos, num Campus com área de 381 mil
metros quadrados, no centro de Itajubá - cidade de 86 mil habitantes, que fica a 447 quilômetros de Belo Horizonte. O mais novo impulso para o sucesso da universidade, que acaba de
ser consagrada pelo MEC como a 4a. melhor de Minas e 10a. do país, é o Parque CientíficoTecnológico (ParCTec). Resultado de uma parceria da Unifei, a Prefeitura local e o Governo
Estadual, o projeto permite a criação de empresas de tecnologia a partir de pesquisas geradas na Universidade. Parte da estrutura já foi inaugurada e novos prédios serão construídos até setembro do ano que vem, para fortalecer a missão da instituição dentro do Vale da
Eletrônica de Minas.
"O bom desempenho da universidade é resultado do fortalecimento de um tripé:
alunos, corpo docente e servidores. O envolvimento deles com as atividades é determinante
para o sucesso. Por estarmos numa cidade do interior, em que todas as pessoas chegam ao
Campus em menos de cinco minutos, é possível manter um contato maior entre a escola e a
comunidade e uma informalidade saudável. Isso significa que estamos de portas abertas para
qualquer um e todos aqui se conhecem bem, são amigos", diz o pró-reitor de graduação da
unifei, luiz Fernando Valadão Flores.

ANO XVII

Dia 21/11 às 21:00 hs no Bar Cultural do DAUNIFEI
Show Musical “Uma viagem pelo Brasil Caboclo”, com Oswaldinho e Marisa
Viana e participação de Turcão - promoção da AD-UNIFEI de Itajubá.
Informações e reservas na Secretaria da AD-UNIFEI, no Prédio Central, tel.
(35) 3622 4450 - e-mail ad-unifei@itacabo.com.br

Glória Tupinambás
Enviada Especial do jornal Estado de Minas
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Dia 21/11 às 17:30 hs no Campus - Centro de Serviços e ComVivência
Missa em Ação de Graças celebrada pelo Pe. Antonio Carlos Cruz.

Maturidade, qualificação dos professores, parceria com o setor
produtivo e investimento pesado em pesquisa são o segredo
das melhores federais de Minas

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

A seguir, as atividades programadas para os dias 21 a 23
de novembro, em comemoração ao aniversário da UNIFEI. A programação
completa, abrangendo os meses de novembro e dezembro, poderá ser
acessada no site www.ad-unifei.com.br

UNIFEI CLASSIFICADA ENTRE AS 10 MELHORES FEDERAIS

não deixe de anotar e
recomendar aos profissionais
amigos o nosso Código no
campo reservado à
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