A UNIFEI e a AIH - Academia Itajubense de História promoveram no dia 23 de novembro, no auditório AARO do Prédio Central da Universidade, palestra sobre "A Vida e Obra de
José Ernani de Lima" (ex-aluno da primeira turma da UNIFEI, de 1917). A palestra, proferida
por Carlos Alberto da Silva (T 1966), fez parte da programação dos 95 anos da UNIFEI.
Prestigiaram o evento o Reitor da UNIFEI, Prof. Renato Nunes, o Presidente da AIH, Cel. João
Otero Diniz, a Presidente da Academia de Letras de Itajubá, Sra. Terezinha Ofélia N. Rennó,
demais membros dessas três instituições e da comunidade itajubense que lotaram o auditório
e aplaudiram efusivamente a magnífica apresentação do palestrante. Fruto de seu extenso
trabalho de pesquisa, Carlos Alberto publicou um livro com a seleção de crônicas, cartas e
discursos de José Ernani de Lima, de 1913 a 1986, sem dúvida uma das mais ricas fontes de
pesquisa da história de Itajubá e de seus vultos do passado. O livro pode ser adquirido na
Secretaria da FTS e da AD-UNIFEI, na Rua Cel. Rennó no. 7, Centro, Itajubá. Contatos pelo
tel.: (35) 3622 4450, e-mail ad-unifei@itacabo.com.br

UNIFEI DESENVOLVE MICROCHIP IMPLANTÁVEL
Pesquisas conduzidas pela UNIFEI na área de microeletrônica foram manchete em jornais da Rede Globo no dia 22 de novembro. Trata-se do desenvolvimento de um microchip
implantável, que permitirá monitorar a quantidade de insulina no organismo e assim melhorar
a qualidade de vida dos portadores de diabetes. A tecnologia vem sendo desenvolvida há seis
anos sob a coordenação do professor PhD Tales Cleber Pimenta. Sua base poderá ser aplicada, ainda, à medição de concentração de colesterol, oxigênio e uréia ou à armazenagem
de dados pessoais como tipo sanguíneo e outras informações, evitando intervenções externas e perda de tempo em casos de urgência médica. Quando concretizadas, estas aplicações poderão garantir uma melhor qualidade de vida a milhões de pessoas.

95 ANOS DA UNIFEI
A AD-UNIFEI agradece o Prof. Reitor Renato Nunes pela calorosa recepção aos exalunos no “Encontrão 2008” realizado no dia 22 de novembro.
De forma muito especial parabeniza os professores Maris Stela do Carmo Silveira e
José Hamilton C. Gorgulho e demais membros de sua equipe, pela eficiente coordenação
do programa dos 95 anos da UNIFEI. Igualmente, ao coordenador do “Natal no Campus”,
Prof. Paulo Labegalini e sua equipe, da qual faz parte e merece ser citado o Maestro
Amaury Vieira. Além da deslumbrante iluminação do Campus, o programa contou com rica
programação cultural (concertos de orquestras e corais, shows, concursos e exposições)
que encantou toda a comunidade itajubense.
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I Concurso de mensagens
de Natal da UNIFEI
.
Autor da mensagem:
Giovani Pereira Picheli
8o. Período do Curso de
Engenharia Elétrica

“Cuide para que o seu Natal
tenha muito Amor e Paz!
Nós cuidamos para que ele tenha
muita Luz e Energia!”

www.ad-unifei.com.br

IMPRESSO

JOSÉ ERNANI DE LIMA É TEMA DE PALESTRA DE CARLOS ALBERTO SILVA

19:30 h
a partir de fevereiro
CLUBE MINAS II

Na noite do dia 21 de novembro, no Mercure Hotel de Belo Horizonte, realizou-se a
entrega do "Prêmio SME de Ciência e Tecnologia". Classificado em 3º lugar, recebeu Troféu
e Prêmio de R$4.000,00, o aluno do Curso de Engenharia de Produção, Rafael Florêncio da
Silva Costa, com o trabalho "Avaliação Econômica de Cenários por Simulação e Eventos Discretos". Em 5º lugar, receberam Troféu e Prêmio de R$2.000,00, as alunas do Curso de Engenharia Ambiental, Marcela Fernandes Pieroni e Fernanda Cesar Vieira, com o trabalho
"Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Aplicação da Educação Ambiental para Implantação
e Manutenção de um Programa Permanente de Coleta Seletiva no Campus UNIFEI".

REUNIÃO TODA SEGUNDA
TERÇA-FEIRA DO MÊS

ALUNOS DA UNIFEI PREMIADOS NA 17a. EDIÇÃO DO PRÊMIO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS
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CREA PARANÁ PRESTA HOMENAGEM A CHAKIB ABDALLA
O colega Chakib Abdalla (T 1958) foi agraciado com uma comenda do CREA-PR e do
Instituto de Engenharia do Paraná pelos 50 anos de efetivo exercício profissional. Com registro no CREA-MG, Chakib desenvolveu e implantou seus projetos não só no Paraná, mas
pelo Brasil afora. Em Brasília, foi o responsável pela organização e implantação da AEG,
empresa que prestou serviços relevantes para o sistema elétrico da capital federal, na sua
fase de construção.

ENTIDADE DE CLASSE

O colega e professor José Policarpo Gonçalves de Abreu (T Dez/1975) deixa o cargo
de Presidente do Conselho Curador para assumir o de Diretor Científico da FAPEMIG, em
substituição ao Eng. Mário Neto Borges, que deixa este cargo para assumir a Presidência da
Fundação. Policarpo foi escolhido para o cargo a partir de uma lista tríplice enviada ao
Governador do Estado.

ANO XVII

NOTAS DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 15 de novembro, em São Paulo, aos 93 anos, o colega
Assyr Siqueira (T 1941), cujo sepultamento se realizou em Tambaú-SP.
Dr. Assyr formou-se também em Engenharia Civil, em 1948, no Mackenzie.
Frequentador assíduo das reuniões da AD-UNIFEI SP, deixa a esposa Leda,
os filhos Leila Maria, Joaquim Carlos, Paulo Sérgio e 7 netos.
Também no dia 15 de novembro faleceu na cidade de Santos, aos 90
anos de idade, a Sra. Maria Dolores da Costa, mãe de nosso colega
Antonio Claret Ribeiro da Costa (T 1965).
No dia 15 de dezembro faleceu em Itajubá, aos 104 anos de idade, o
Sr. Manoel Pereira dos Santos, pai do nosso colega e ex-Diretor Geral da
EFEI, José Abel Royo dos Santos (T 1961) . O Sr. Manoel foi Secretário
do antigo IEI de 1935 a 1945, tendo exercido importante papel na superação das crises do Instituto naquele periodo.

PROFESSOR POLICARPO É O NOVO DIRETOR CIENTÍFICO DA FAPEMIG
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O Prof. Renato Faria Nunes teve seu nome confirmado pelo MEC para mais um mandato como Reitor da UNIFEI. Sua posse ocorreu no dia 19 de dezembro, na sede do Ministério
da Educação, em Brasília. Em Itajubá, a cerimônia de recondução do professor Renato Nunes
no cargo de Reitor e posse do Professor Paulo Shigueme Ide no cargo de Vice-Reitor se deu
no dia 22 de dezembro, no Centro de Convivência do Campus Universitário.

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

PROFESSOR RENATO NUNES É RECONDUZIDO COMO REITOR DA UNIFEI

A Regional de Campinas, através de seu Diretor Edson Pontes, promoveu o
"Churrasco da Renovação" no dia 20 de setembro, no Grêmio Actaris, situado na Rodovia
Campinas-Mogi Mirim,quando foi eleito Mário Kubota(T Dez/74)novo Diretor da Regional.
A AD-UNIFEI de Itajubá, com Carlos Augusto Almeida (T Jul/1995) como Diretor e José Márcio Noronha (T Dez/1996) como Vice-Diretor, vem promovendo reuniões com sua equipe desde o início de outubro, para planejar e firmar parcerias com o objetivo de fortalecer um dos maiores núcleos de ex-alunos da UNIFEI. No dia 10 de outubro realizou o primeiro evento cultural, no Bar Cultural do Diretório Acadêmico, que pretende passar
a ser mensal, com apresentação de grupos musicais de qualidade, da cidade e região. No
dia 22 de novembro teve este evento incluído na programação dos 95 anos da UNIFEI, que
contou com a participação de um grande número de ex-alunos, especialmente com a presença maciça da turma de Dezembro/1993 que comemorava 15 anos de formatura.
A Regional de Volta Redonda, através de seu Diretor Décio Ribeiro (T 1971),
promoveu um almoço de confraternização no dia 15 de outubro, no Restaurante do Guga.
Sob a liderança de Wildson Rocha (T Dez/2004), realizou-se no dia 16 de outubro, na Estação Jundiahy, o primeiro encontro de ex-alunos que vivem e trabalham na cidade
de Jundiaí-SP e região, com o objetivo de criar uma nova Regional para a qual já se
acham cadastrados cerca de 40 ex-alunos da UNIFEI.
No dia 1º de novembro, a Regional de Belo Horizonte, com a Diretora Maria
Isabel Faria Dutra (T Jul/1976), realizou seu jantar anual de congraçamento no Clube
Minas II, oportunidade em que foram homenageados José Gabino Junior, Carlos Alberto
Venâncio de Oliveira e Arnaldo Mattos de Lima (in memoriam), este representado por sua
viúva Mírian, em comemoração ao Jubileu de Ouro de formatura da turma de 1958.
No dia 8 de novembro a AD-UNIFEI de Curitiba, sob a Diretoria de Niromar Alves
de Rezende (T 1968), realizou seu congraçamento anual no restaurante do Senac, em
comemoração aos 95 anos da UNIFEI.
A AD-UNIFEI de Florianópolis reuniu seus associados e amigos no dia 6 de dezembro no Planet Restaurante, situado na Lagoa da Conceição. Antonio José Grilo
Rennó (T 1974), que vinha conduzindo aquela Regional, acaba de transferir o cargo de
Diretor Regional para Marcio Occhietti Fera (T Dez/2001), que pertence ao núcleo do
ONS na capital catarinense.
A AD-UNIFEI de São Paulo, sob a Direção de José Maria Venturelli, promoveu no dia 15 de setembro, no Instituto de Engenharia de São Paulo, palestra do nosso colega e Presidente da SIEMENS do Brasil, Adilson Primo (T Dez/1975), com o tema Liderança
e Empreendedorismo. O jantar de congraçamento anual da Regional ocorreu no dia 7 de
novembro, também no Instituto de Engenharia de São Paulo. Na oportunidade foram homenageados Edmar Darcy Fernandes, Geraldo Seixas de Siqueira e Mário de Oliveira Martinho,
que neste ano de 2008 comemoram o Jubileu de Ouro de formatura.
No dia 22 de novembro realizou-se na Churrascaria Potência do Sul, o jantar de congraçamento anual da AD-UNIFEI de Brasília, que contou com a presença de 340 pessoas
entre ex-alunos da UNIFEI e participantes da UAI - União dos Amigos de Itajubá e familiares.
Marcelo Santana, que vem dirigindo com sucesso a Regional, transmite o cargo no dia
1º de janeiro para Maria de Lourdes N. Machado Romancini (T Dez/1982).
A AD-UNIFEI Rio de Janeiro, novamente sob a direção de Patrick Bandeira
Alcântara (T 1999), realizou no dia 29 de novembro, no Clube Caiçaras, seu 39° jantar
anual de confraternização, quando foi homenageado o professor e colega Marco Antonio
Rosa do Nascimento (Turma Dez/1982), Vice-Diretor do Instituto de Engenharia Mecânica IEM da UNIFEI. Também foi homenageada a Turma de 1959, que comemorará seu Jubileu
de Ouro de formatura em 2009, representada naquele evento por Erika, Domingos, Harvey,
Helcio, Roberto Bemelmans e Paulo Hayrton, acompanhados de familiares.
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