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CONSÓRCIO ENTRE UNIVERSIDADES
A idéia de formação de um Consórcio entre as sete universidades do sul e sudeste
de Minas Gerais tem o objetivo de permitir parcerias, sem fusões ou perda de autonomia, prevendo-se maiores recursos financeiros para financiamentos de projetos, intercâmbio de alunos e
professores, podendo contar com novos laboratórios e outras vantagens que vêm sendo estudadas. Apresentada ao Ministro da Educação, este autorizou que as universidades se reunissem
e apresentassem uma proposta. Desde então, ocorreram várias reuniões, uma delas em Itajubá.
Segundo informa o Reitor Renato Nunes, elaborada a proposta , cada universidade deveria discutir internamente, primeiramente o mérito, depois o interesse ou não em participar do consórcio.
Assim, a primeira versão do Plano de Desenvolvimento Institucional foi apresentado em Reunião
Extraordinária do Conselho Universitário da UNIFEI - CONSUNI realizada em 10 de dezembro do
ano findo, que aprovou a Resolução cujo texto que leva a assinatura do Reitor é transcrito a
seguir:
“Análise e decisão sobre a participação da Unifei no Consórcio das
Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais
O Conselho Universitário aprova a continuação da participação da Unifei nos estudos
de estruturação do Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais nos
termos descritos no Plano de Desenvolvimento Integrado do Consórcio, que se encontra anexo
à Ata da 9ª. Reunião Extraordinária do Consuni.
A análise e decisão sobre a possível adesão definitiva da Unifei ao Consórcio dependerá de nova decisão do Consuni após análise do PDI Institucional do Consórcio, na sua versão
definitiva. Esta última versão será formada após a possível incorporação das sugestões/alterações apresentadas pelas sete universidades do Sul e Sudeste de Minas Gerais à versão atual
do referido PDI.”

Aguarde para breve a
Convocação à Assembléia Geral
da AD-UNIFEI em Itajubá.
Sua presença é importante!

NOTAS DE FALECIMENTO
Vítima de acidente automobilístico na estrada Campinas-São Paulo ocorrido no dia 31
de dezembro último, faleceu no dia 23 de janeiro, após vários dias de hospitalização, Dilma
Maciel Gomes (Turma Eletr.Dez/2001).
No dia 12 de fevereiro faleceu em Blumenau-SC, sua cidade natal e onde residia com a
família, Paulo Afonso de Freitas Melro (Turma de 1952).

A UNIFEI está entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo
dados divulgados pelo Índice Geral de Cursos (IGC), indicador que avalia a qualidade da
Graduação e Pós Graduação do País. Ela conquistou 394 pontos no ranking geral, cujo valor
máximo é 500. Um ponto a menos que a instituição que lhe antecedeu na avaliação e oito pontos de vantagem sobre a próxima. De acordo com o Pró-Reitor de Graduação da UNIFEI, Prof.
Alexandre Barbosa, a nossa Universidade, que está em plena expansão, ficou bem posicionada
no IGC. "Se contarmos apenas com a graduação, a UNIFEI assume o 4º.lugar no Brasil. Nosso
curso de Administração garantiu o 3º. lugar e a Engenharia Hídrica ficou na 5ª. colocação entre
todas as Engenharias do País. "
No último vestibular o curso recém-criado de Engenharia Civil foi o mais concorrido,
o que se explica pela alta demanda do setor e por se tratar de uma instituição federal, sendo que
Itajubá já conta com curso de Engenharia Civil, porém em uma instituição privada. Vale lembrar
que até a reforma do sistema de ensino em 1968, os graduados pela então EFEI tinham atribuição
nas áreas de Engenharia Elétrica, Mecânica e Civil. A partir de então, o curso da instituição se
desmembrou em Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica (sem a Engenharia Civil) e outros
cursos foram sendo criados ao longo do tempo, especialmente com a transformação da instituição em Universidade, sendo hoje 20 cursos de graduação no Campus de Itajubá e 9 no
Campus de Itabira.
A relação candidatos/vaga nos cursos do Campus de Itajubá, que indica a preferência destes cursos, em ordem decrescente são: Engenharia Civil (curso novo), Admistração,
Engenharia Mecânica Aeronáutica (curso novo), Engenharia Ambiental, Sistemas de Informação,
Engenharia Hídrica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Ciências Atmosféricas,
Matemática Licenciatura, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia
Elétrica, Ciência da Computação, Engenharia de Energia (curso novo), Engenharia de Materiais,
Física Licenciatura, Matemática Bacharelado, Engenharia de Controle e Automação e Física
Bacharelado.
Já no Campus de Itabira: Engenharia de Saúde e Segurança, Engenharia Ambiental,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia da Mobilidade, Engenharia Elétrica,
Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Materiais.

ANO XX

Marita A. S. Tavares (Turma de 1962)

UNIFEI CONQUISTA 10º LUGAR NO RANKING DAS
MELHORES UNIVERSIDADES DO PAÍS E O
4º LUGAR NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

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

Com este Boletim Informativo iniciamos o 20º. ano de sua publicação,
mantida durante muitos anos com freqüência mensal, ultimamente passando a bimensal, não por falta de assunto, mas para adequá-lo à nossa agenda de "aposentada bastante ocupada", como dizem meus netos.
Fiel aos nossos objetivos desde o início, temos procurado não só informar
e levar notícias priorizadas à família unifeiana, mas principalmente resgatar a memória
de nossa Escola e de nossos antigos colegas e professores, já que os mais novos
terão muito tempo pela frente para construírem a sua história.
Alguns poderão dizer: Informações? Notícias? Pra quê? Se a buscamos
em tempo real na internet ou as recebemos nas redes sociais... Mas também sabemos
por muitos que nos procuram, o interesse despertado pela notícia previamente selecionada com o maior carinho, entre as que podem ser de maior importância para
aqueles que viveram os melhores anos de suas vidas, mesmo em épocas tão diferentes, mas sob o mesmo cenário e clima de companheirismo e amizade, na Escola,
no Diretório Acadêmico, nas Repúblicas, nos bailes e brincadeiras (hoje baladas), na
praça e nos bares de Itajubá. Trata-se, ainda, de atenção àqueles que não têm e-mail.
Também temos acompanhado as trocas de informações e discussões
sobre diversos temas no grupo virtua formado por mais de três mil colegas, entre eles
alguns acadêmicos da UNIFEI que dele também fazem parte. São assuntos profissionais, pedidos de informação, localização de colegas, divulgação de oportunidades e
outros que certamente têm beneficiado a muitos. Para colocar ordem na casa e evitar
polêmicas, o moderador criou regras necessárias em um grupo com tantos participantes, muitos deles com tempo escasso até mesmo para deletar aquilo que lhes toma
o tempo maior do que dispõem. Portanto, entre outros, temas como política, religião e
futebol, nem pensar! Mesmo assim, algumas vezes a rede tem sido palco de debates
que surgem naturalmente por alguma discordância de um ou outro ponto de vista, mas
que desaparecem como vieram, às vezes sob protesto ou descontentamento de
alguns, mas voltando a paz de sempre como acontece nas grandes famílias.
A rede tem sido também um canal de protesto. E é sobre um tema desta
natureza, de origem bem recente, que gostaríamos de abordar. Uma aluna da UNIFEI
manifestou sua desaprovação quanto às atitudes da atual diretoria do DA, que decidiu
vetar a entrada em eventos do Bar Cultural, daqueles que estiverem portando chinelo,
bermuda, regata ou boné. Segundo seu ponto de vista o objetivo é o de "selecionar"
seus freqüentadores, que ela traduz por discriminação de nível social. Que esta aluna
e seus colegas que a apóiam nos perdoem, mas discordamos totalmente de sua leitura quanto ao posicionamento do DA. O convívio em sociedade deve obedecer a um
código de posturas e de boa educação, do qual faz parte se apresentar de acordo com
a situação ou evento.
Quando vamos à casa de uma amiga informalmente, podemos nos vestir
de forma descuidada pela intimidade e objetivo de nossa presença. Mas quando se
trata de uma visita formal ou reunião de aniversário, devemos nos vestir de maneira
bem cuidada, demonstrando assim a nossa valorização àquele convite. Se vamos a
um casamento, o traje é sempre formal, salvo se o convite especificar que se trata de
comemoração informal em que até os noivos estarão em traje despojado. A presença
em uma festa ou simples balada também requer uma postura diferenciada do dia a dia,
embora saibamos que muitos jovens prefiram adotar o uniforme de chinelo ou tênis,
bermudão, camiseta e boné, em qualquer circunstância e tipo de evento. Entendo que
vestir-se e portar-se de forma adequada não é privilégio de maior nível social, mas o
indicativo de boa postura e educação, ao alcance de todos. E é bom que vocês, jovens,
estejam conscientes de seu papel perante a sociedade, caso contrário não serão "selecionados" no momento de uma entrevista como profissionais que serão, mesmo com
um excelente currículo e demonstração de conhecimentos. Só então irão compreender
que a embalagem faz parte da valorização do produto.
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