A aluna Raquel Dastre Manzanares, do quarto ano do curso de Engenharia Mecânica
da UNIFEI, foi contemplada com a Bolsa Eiffel pelo Programa de Bolsa do Ministério das
Relações Exteriores da França, para estudar na École Nationale d´Ingénieurs de Metz - ENIM,
especializada em Engenharia Mecânica. O curso de Engenharia Mecânica foi escolhido em
função da existência de duplo diploma assinado pelos Reitores de ambas as instituições,
UNIFEI e ENIM. A Bolsa Eiffel é concedida aos melhores alunos das melhores universidades
dos países emergentes. Raquel concorreu com alunos de instituições brasileiras e
estrangeiras de excelente formação acadêmica e ficará na França por dois anos, tempo
necessário para concluir a graduação e iniciar o mestrado. A aluna voltará ao Brasil com
diplomas expedidos tanto pela UNIFEI quanto pela ENIM.

PRIMEIRA NOITE CULTURAL DA
AD-UNIFEI JOVEM DE BELO HORIZONTE
Sob a coordenação de Lucas Fonseca (Eng. Hídrica-2004), foi um grande sucesso a
primeira Noite Cultural da AD-UNIFEI JOVEMde Belo Horizonte, realizada no dia 21 de março.
Com o tema "Cultura Japonesa", o sushiman Hitochi Yoshida (Eng. Mecânica-1980), auxiliado pela esposa Stael e o filho Fred, brindaram os presentes com uma aula ao vivo da arte do
preparo do sushi, do sashimi e outras iguarias da culinária japonesa. O evento - que também
marcou o primeiro encontro dos colegas formados em turmas mais recentes e residentes em
Belo Horizonte, contou com a presença de 26 pessoas, entre colegas e acompanhantes - foi
pura alegria e entusiasmo para que se repitam novos encontros temáticos. Foram anfitriões o
casal Ivan e Maria Isabel Dutra (Eng. Mecânica-1976), Diretora da Regional Belo Horizonte,
também responsáveis pelo sucesso do evento.

www.ad-unifei.com.br
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Março e Abril de 2009

1- Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
2- Universidade Federal de São Paulo
3- Universidade Federal de São Carlos
4- Universidade Federal do Triângulo Mineiro
5- Universidade Federal de Minas Gerais
6- Universidade Federal do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
7- Universidade Federal de Lavras
8- Universidade Federal de Alfenas
9- Universidade Federal de Santa Maria
10- Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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De acordo com o artigo "Unindo Insumos e Resultados: Um novo Ranking das
Universidades", do ex-Reitor da Universidade de São Paulo (USP), professor Roberto Leal
Lobo e Silva Filho, a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) é a melhor Universidade do
Brasil. O professor construiu um indicador para as universidades brasileiras a partir dos microdados do Censo 2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP).
No estudo foram utilizadas as variáveis de percentual de professores com mestrado ou
doutorado em relação ao total de docentes; o percentual de professores em tempo integral; o
número de volumes nas bibliotecas; o número de microcomputadores por estudante de graduação; e a relação matrículas de graduação por professor. Os elementos principais da
pesquisa foram extraídos dessas cinco variáveis.
A técnica aplicada, denominada de Análise de Componentes Principais (PCA) tem como
objetivo combinar variáveis iniciais para definir e isolar novas variáveis dependentes, que não
podem ser medidas diretamente e não se influenciam reciprocamente, mas podem estar fortemente correlacionadas com outras propriedades das amostras analisadas - como o Índice
Geral de Cursos da Instituição (IGC), por exemplo.
Dessa maneira, a combinação correspondente ao maior autovalor da decomposição em
componentes principais foi adotada pela pesquisa como um novo indicador para a classificação das universidades do país. O resultado obtido foi comparado com os indicadores do
INEP, como o IGC e os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE). A relação é bastante forte e aponta que, apesar da diferença conceitual, os indicadores referidos são muito relacionados.
Segundo a pesquisa realizada por Silva Filho, do Instituto LOBO para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia, as dez melhores universidades brasileiras são:

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

“ENCONTRÃO 2009” EM 31 DE OUTUBRO
Atendendo solicitações para que o Encontrão deste ano se realize no
fim de semana coincidente com o feriado do dia 2 de novembro, o
"Encontrão 2009" se realizará no dia 31 de outubro, sábado, às 10:00
horas, no Auditório Prof. João Luiz Rennó, no Campus da UNIFEI.
Assim, o Reitor da UNIFEI - Prof. Renato Nunes, o Presidente da AD-UNIFEI
Nacional - Eng. Roberto Lamóglia e o Presidente da FTS - Eng. Rubens
Pinheiro, que estarão recebendo os ex-alunos, convidam e esperam contar
com a presença das turmas que irão comemorar o aniversário de formatura
em Itajubá nesta data, bem como os ex-alunos em geral, independemente
de comemoração de suas turmas.
A inclusão deste evento na programação de aniversário da UNIFEI já
vem se tornando tradicional e de grande sucesso, oportunidade em que os
ex-alunos poderão conhecer melhor o desenvolvimento da sua Escola, além
de permitir o resgate da história das turmas ali reunidas, na fala de cada um
dos seus representantes, ou ainda de depoimentos dos presentes que
queiram se manifestar.
As adesões ao "Encontrão 2009" poderão ser manifestadas através
dos seguintes endereços:
Fale Conosco do site www.ad-unifei.com.br ou
ad-unifei@itacabo.com.br e tel. (35) 3622 4450

ESTUDO APONTA UNIFEI COMO
MELHOR UNIVERSIDADE DO PAÍS

Associação dos
Diplomados da
UNIFEI

MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Especialistas de São Paulo participam de reuniões
e de grupo de trabalho em Itajubá
A UNIFEI e seus ex-alunos, através da Fundação Theodomiro Santiago
e da Associação dos Diplomados, já vem trabalhando há algum tempo no
projeto do Museu de Ciência e Tecnologia de Itajubá. A expectatriva é de que
em 2013, quando a UNIFEI completará 100 anos, possa ser entregue à
comunidade este grandioso projeto de educação, cultura e saber, digno de
nossa Universidade, berço da Engenharia Elétrica no Brasil e que vem se
expandindo para outras áreas tecnológicas.
Dando continuidade a este trabalho, nos dias 1º e 2 deste mês de abril
foram recebidos em Itajubá, a convite da FTS, da AD-UNIFEI e da UNIFEI,
uma equipe altamente especializada na condução de projetos na área de
patrimônio cultural, com a finalidade de conhecer as dependências do prédio central e histórico da UNIFEI, para avaliar e propor ações voltadas à criação do Museu.
Participaram da missão: a Dra. Gina Machado, bacharel, pós-graduada e doutora em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política, tendo atuado na gestão de programas de apoio a Museus para diversas empresas,
com a implementação de ações museológicas nas áreas de preservação,
documentação, exposições, projetos educativos e capacitação de recursos
humanos aplicáveis à conservação e restauração de bens culturais, entre
outros; o Professor Arquiteto Lúcio Machado, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo, com vários trabalhos e projetos aplicados à preservação
de patrimônio cultural e à museologia entre os quais destacamos o Espaço
Ciência de São Paulo; e o Eng. Manuel Julio Vera Del Cárpio, ex-aluno da
UNIFEI, também Museólogo com projetos na área de museologia no Brasil
e exterior, autor do Anteprojeto do Museu de Ciência e Tecnologia de Itajubá.
O projeto constitui-se basicamente em transformar o atual Museu
Theodomiro Santiago em um Museu de Ciência e Tecnologia, que contemplará não só o acervo histórico documental e antigos laboratórios, mas também peças expositivas e interativas abertas à comunidade, fundamentadas
nas áreas científicas e tecnológicas abrangidas pela instituição.
Participaram da reunião de abertura dos trabalhos o Reitor da UNIFEI
Prof. Renato Nunes, o Pró-Reitor de Cultura Extensão Prof.Paulo
Labegaline, o Presidente da FTS Rubens Pinheiro, o Presidente da ADUNIFEI Nacional Roberto Lamoglia, a Vice-Presidente da AD-UNIFEI
Nacional Marita Areas de S. Tavares, os ex-Diretores da UNIFEI Profs.
Fredmarck G. Leão e José Abel Royo dos Santos, os ex-alunos Hélcio
Amaral e Zsolt Nemeth, além dos especialistas citados.
A reunião e visitas programadas prosseguiram até o dia seguinte, contando com a presença do Reitor em seu fechamento, quando foram colocadas as ações iniciais a serem implementadas a curto prazo, das quais
dependerão a continuidade e sucesso do projeto.
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