Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itajubá, 23 de novembro de 2010

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA AD-UNIFEI
A AD-UNIFEI, empenhada em receber opiniões e sugestões dos diplomados que deverão
ser discutidas em Assembléia Geral que se realizará no próximo mês de março, solicita a colaboração de todos os diplomados no preenchimento do questionário que se encontra em nosso
site www.ad-unifei.com.br em “Responda à nossa consulta Universal”.

www.ad-unifei.com.br

Confira outras notícias não
publicadas neste Boletim
por falta de espço,
no site
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IMPRESSO

Art. 1º. - Fica ratificado o tombamento realizado pelo conselho Deliberativo de
Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá, através do processo no. 003/2010, do Prédio
Central da Universidade Federal de |Itajubá - UNIFEI, formado pelo conjunto arquitetônico
que compreende o antigo casarão à Rua Cel. Rennó, 07; dois prédios a ele anexos, construídos em épocas distintas e o Laboratório de Máquinas Elétricas (LME) instalado em uma
de suas salas, bem como o prédio à Rua Del. Francisco Braz, 102 e o Laboratório TermoHidroelétrico (LTHE), nele instalado.

No mês de março haverá
Assembléia Geral da AD-UNIFEI
em Itajubá, em data a ser
divulgada em breve.
Programe-se desde já!
Sua presença é importante!

DECRETA:

AVISO

O Prefeito do Município de Itajubá, Jorge Renó Mouallem, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 68, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e considerando o
processo no. 003/10 do Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá,

ANO XIX

NOTAS DE FALECIMENTO
No dia 25 de julho faleceu em Itajubá, Sebastião D´Oliveira Netto (T 68.)
Em16 de setembro, faleceu em Belo Horizonte, Bilá, esposa do nosso colega Paulo Sergio Fonseca (T 52).
No dia 10 de outubro faleceu em Itajubá, Antonio Carlos Guimarães (T 67),
que trabalhou na CESP e em FURNAS, onde se aposentou. Deixou esposa,
Maria Aparecida, três filhos e dois netos. Sua filha Ana Maria se formou na
UNIFEI em 1992.
No dia 9 de novembro faleceu no Rio, Mosés Roinzenbruch, (T 51).
Em 14 de novembro, faleceu em Volta Redonda, Benito Vallinotto (T 51),
aposentado da CSN.
No dia 25 de novembro faleceu em São Paulo, Herbert Krause (T 56).
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providências,
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O grupo jovem da Regional BH, que agora compõe a sua atual Diretoria liderada por Augusto Machado, deu um show de dinamismo e organização do
jantar de congraçamento deste ano, realizado em ala especial do restaurante
Porcão, que contou com a presença de 150 pessoas. Na oportunidade, foi prestada homenagem à turma de 1960, que comemorava seu Jubileu de Ouro. Coube
ao Thiago Fagundes, membro da diretoria, fezer a leitura da mensagem enviada por Joel Mendes Rennó, desta turma, que não pôde comparecer. Mereceu
homenagem especial o nosso colega Francisco Alvim que comemorou 60 anos
de formado, com um tocante discurso proferido por Luiz Ernesto Coelho (T 62).
CONFIRA OUTRAS NOTÍCIAS DAS TURMAS E DAS REGIONAIS DA
AD-UNIFEI NO SITE www.ad-unifei.com.br

Prefeitura Municipal de Itajubá
O.

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH
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Associação dos Diplomados da

ENCONTROS DE TURMAS
Nos meses de outubro e novembro, muitas outras turmas, que por algum
motivo não puderam viabilizar suas comemorações de aniversário de formatura
coincidentes com a data do “Encontrão”, reuniram-se em Itajubá em diferentes
datas. Merecem destaque as turmas de 1960, liderada pelo ex-Diretor da Regional São Paulo, José Maria Venturelli, e a de 1955, sob a liderança do atual presidente da AD-UNIFEI, Francisco Rennó Neto. Estas turmas comemoraram, de
9 a 12 de outubro e de 22 a 24 de outubro, respectivamente, seu Jubileu de Ouro
e 55 anos de formatura, com intensa programação. A turma de 1955, da qual faz
parte o nosso colega da Regional BH Rafael Gil Blanco, um dos maiores incentivadores e apoiadores de nossa Associação, foi a turma que restabeleceu o trote
na escola, após ter sido abolido em 1945, além de ter liderado a famosa greve
de 1955 e muito ter lutado pela federalização do então IEI, concretizada em 1956.

Em 23 de novembro, data em que se comemorou o 97º. aniversário de fundação da UNIFEI
e o cinquentenário da Fundação Theodomiro Santiago, a Prefeitura Municipal de Itajubá, através
de Decreto assinado pelo Prefeito Jorge Mouallem, procedeu o ato de tombamento do Prédio
Central da UNIFEI e os antigos Laboratórios de Máquinas Elétricas e Termo-Hidroelétrico da
Universidade, como patrimônio histórico do município, acontecimento que entra como marco na
história de Itajubá e da instituição.
Em cerimônia realizada no Auditório Antonio Rodrigues d`Oliveira, a mesa solene do evento foi composta pelo Vice-Reitor da UNIFEI, Prof. Paulo Shigueme , que presidiu a cerimônia, a
Secretária de Cultura e Turismo do município, Fábia Isidoro, que representou o Prefeito Jorge
Mouallem, o Presidente da Fundação Theodomiro Santiago (FTS), Engenheiro Rubens Pinheiro,
o Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá (CODPHAI),
Antônio Claret Cônsoli, e a Vice-Presidente da Associação dos Diplomados da UNIFEI - ADUNIFEI, Engenheira Marita Arêas de Souza Tavares. O ex-diretor da então EFEI e ex-presidente
da FTS, Prof. Fredmarck Gonçalves Leão fez um breve relato da história do prédio tombado como
patrimônio histórico, lembrando a iniciativa de Theodomiro Santiago em fundar naquele local uma
instituição voltada para o ensino da engenharia. A Secretária Fábia Isidoro fez a leitura do texto
do Decreto de tombamento e entregou uma das vias ao Vice-Reitor Paulo Shigueme. O documento irá compor o acervo do Museu Theodomiro Santiago, que se acha abrigado no prédio
tombado. A cerimônia foi encerrada com a inauguração de uma placa alusiva ao evento, pelo
Vice-Reitor da UNIFEI e o Presidente da FTS.
No mesmo casarão, na sala principal do Museu, aconteceu em seguida a inauguração das
fotos dos professores aposentados em 2010 pela UNIFEI, Felício Barbosa Monteiro e José
Policarpo Gonçalves de Abreu, que discursaram emocionados sobre suas trajetórias como exalunos e como docentes na Universidade.
Os eventos comemorativos do aniversário da UNIFEI foram encerrados com homenagem a
Theodomiro Santiago, através do ato de aposição de uma coroa de flores em seu mausoléu. Em
seguida, o Laboratório de Máquinas Elétricas recém-restaurado foi aberto para visitas.

Nas ARTs do CREA-MG
escolha no campo
Entidfades de Classe a

No dia 13 de novembro realizou-se mais um encontro de ex-alunos da
UNIFEI, conhecido como "Encontrão", que tradicionalmente vem reunindo diplomados e seus familiares no Campus da Universidade, um evento que consta na
programação do aniversário de fundação da instituição. Neste ano reuniram-se as
turmas formadas em 1965, 1975, 1976 e 1980. Em cerimônia realizada no
Auditório Prof. João Luiz Rennó, a mesa solene foi composta pelo Reitor, Prof.
Renato Nunes, o Vice-reitor, Prof. Paulo Shigueme, a Coordenadora de Relações
com os Diplomados da UNIFEI, Profa.Daniela Rocha Teixeira e representantes
das turmas presentes. Os engenheiros Márcio Cury, Ronaldo Storino e Paulo
Simões representaram as turmas de 1965, 1976 e 1980 respectivamente;
Rubens Pinheiro, Presidente da FTS, representou a turma de 1976, e a ADUNIFEI Nacional foi representada pelo ex-aluno José Rodolfo Toledo (T 1966).
José Carlos Pousa Fortunato (T 1975), foi o orador do evento, representando
todas as turmas ali reunidas. Durante sua exposição, o professor Renato Nunes
enfatizou o crescimento da Universidade e a expansão dos programas de graduação e de pós-graduação, além da responsabilidade social da instituição.

TOMBAMENTO DO PRÉDIO CENTRAL E DOS ANTIGOS LABORATÓRIOS
DA UNIFEI MARCA OS 97 ANOS DA UNIVERSIDADE
E OS 50 ANOS DA FUNDAÇÃO THEODOMIRO SANTIAGO
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ENCONTRÃO REÚNE GRANDE NÚMERO DE EX-ALUNOS
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