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Faleceu em Itajubá, no dia 26 de julho, José Rodrigues Cortez (Turma
1950) O sepultamento foi realizado em Pouso Alegre-MG.

Adesões no Fale
conosco do site
www.ad-unifei.com.br

O Grupo de Estudos da Qualidade da Energia Elétrica (GQEE), pertencente ao Instituto de Sistemas Elétricos e Energia (ISEE) da UNIFEI, realizou a VIII
Conferência Internacional de Aplicações Industriais (Induscon), em Poços de
Caldas, no período de 17 a 20 de agosto de 2008. A Induscon é uma Conferência
Internacional que tem como objetivo promover o progresso tecnológico da teoria
e prática da melhor aplicação de Engenharia Elétrica e Eletrônica na indústria, de
forma segura, funcional, confiável e econômica, sobretudo no desenvolvimento do
projeto, fabricação, aplicação e utilização dos equipamentos, aparelhos e dispositivos de controle de processos e de sistemas elétricos das instalações industriais
e comerciais. A Conferência teve a coordenação geral do Prof. José Policarpo
Gonçalves de Abreu e com um comitê técnico formado por representantes de
diversas instituições de ensino superior do país.

Participe do
“Encontrão 2008”
em 22/11/2008

GRUPO DE ESTUDOS DA QEE DA UNIFEI REALIZA
VIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

AD-UNIFEI BH

Sob a coordenação do professor Geraldo Lúcio Tiago Filho, o Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH) da UNIFEI,
com o apoio da Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria (FUPAI) deu
início ao curso de Especialização em Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas.
O curso é composto por dez módulos destinados à profissionais das áreas de
empreendimentos hidrelétricos, além das áreas de Engenharia Civil, Mecânica,
Elétrica, Ambiental, Hídrica, Agrícola e Agronomia, Jurídica, Administrativa,
Comunicação e demais profissionais interessados no campo de PCHs.
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UNIFEI INICIA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PEQUENAS E
MÉDIAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

ANO XVII

A Regional Volta Redonda, que tem por Diretor Décio
Ribeiro (T 71) realizou um almoço de congraçamento no dia 24 de
agosto, no qual foram homenageados os colegas José Maria
Lamóglia (T 71) e Rodolfo Antonio Carneiro Santiago (T 58).
Já estão programadas os seguintes eventos de congraçamento
anual das Regionais:
· Belo Horizonte - 01/11/08
Adesões: Maria Isabel Dutra - isabelfariadutra@gmail.com
· Brasília - 22/11/08
Adesões: Marcelo Santana - mabesantana@terra.com.br
· Rio de Janeiro - 29/11/08
Adesões: Patrick Bandeira Alcântara - patrickbalc@hotmail.com

UNIFEI DESENVOLVE SIMULADOR DE HELICÓPTERO

O Laboratório de Multimídia e Interatividade (LMI) do Instituto de Ciências
Exatas (ICE) da UNIFEI, desenvolveu uma cabine em tamanho natural, do
helicóptero AS-350-X (Esquilo), para treinamento de pilotos. O projeto foi desenvolvido para ser um produto utilizado pelas Polícias Civil e Militar, Petrobrás,
Helibrás, entre outras insituições.
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CONFRATERNIZAÇÃO NAS REGIONAIS DA AD-UNIFEI

O Reitor Prof. Renato Nunes tem por objetivo transformar a UNIFEI em uma
Universidade Empreendedora. O professor, que há 30 anos vem tomando diversas iniciativas empreeendedoras em Itajubá, pretende que a instituição funcione
como um dos agentes de desenvolvimento socioeconômico e cultural do município. Um dos principais instrumentos para essa transformação é a implantação do
Parque Científico e Tecnológico de Itajubá (ParCTec), que contará com três
Centros de Estudos, Investigação e Inovação. Dentro desta iniciativa, também
terá espaço para abrigar mais de 40 empresas e os Núcleos de Tecnologia para
Educação e Gestão (Nuteg). A Fase 1 do ParCTec já está em pleno andamento
no Campus Universitário.

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

A Regional São Paulo promoverá no próximo dia 15 de setembro, às 20:30 horas, no Instituto de Engenharia de São Paulo IESP, palestra a ser ministrada pelo Presidente da SIEMENS do
Brasil, Adilson Primo (Turma de 1975), sob o tema LIDERANÇA
E EMPREENDEDORISMO. Contatos com o Diretor da Regional
SP José Maria Venturelli pelo e-mail vejomar@osite.com.br

REITOR QUER TRANSFORMAR UNIFEI EM UMA
UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA

Associação dos Diplomados da

AD-UNIFEI SP PROMOVE PALESTRA
DE ADILSON PRIMO NO iESP

Em reunião realizada no dia 25 de agosto, o Conselho Universitário da
UNIFEI (CONSUNI) referendou o nome do atual Reitor Prof. Renato Nunes - que
em votação da comunidade acadêmica obteve 68,8% dos votos válidos - para
encabeçar a lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, que nomeará o novo Reitor
para o quadriênio 2008-2012. Completam a lista os professores Rita Trindade
Stano e Paulo Roberto Labegalini. É de praxe a escolha do primeiro colocado
das listas tríplices para dirigentes das instituições federais de ensino superior.

APOIO CREA-MG
CÓDIGO O428

No dia 23 de agosto o Governador do Distrito Federal, José
Roberto Arruda (T 75), fez uma homenagem a Aloysio Faria de
Carvalho (T 59), presidente da CEB de 1971 a 1979. Inaugurou
uma praça com quadra de tênis na QI 13 do Lago Sul e deu ao
local o nome do pioneiro de Brasília, falecido há 16 anos. Para
Arruda, a homenagem tem um lado sentimental. Ambos formados
pela UNIFEI, Aloysio era o presidente da CEB quando Arruda
chegou a Brasília na década de 1970, como engenheiro recém-formado. Antes da inauguração houve um torneio com cinco duplas
de tênis, em que os filhos do homenageado, Sérgio e Sacha
Carvalho foram os vencedores e garantem que não houve “marmelada”. Aloysio Carvalho adorava jogar tênis e transmitiu aos filhos
essa paixão. Segundo Nina Carvalho, viúva de Aloysio, “a homenagem foi muito emocionante e ao mesmo tempo alegre e descontraída, com a presença de muitos amigos. Fiquei especialmente
feliz com a presença do Luiz Garcia, colega de turma do Aloysio,
que chegou cedo e participou de tudo. O Arruda discursou com
muito carinho, lembrando fatos antigos. Falou também o Ministro
Edson Lobão, também amigo do Aloysio, o Administrador do Lago
Sul, Paulo Zuba que tinha muito carinho por ele, enfim, foram
muitos a se pronunciarem em sua homenagem”.
Arruda inaugurou a praça ao lado do Vice-governador Paulo
Octávio, do administrador do Lago Sul, de Nina Carvalho e de três
dos seus quatro filhos, Sérgio, Fred e Sacha. Na placa sob a escultura que marca a inauguração e é o símbolo da administração do
Arruda se lê: “Pé-de-Vento” Obra do escultor Marcos França, para
a Praça Vitalidade, marcando a inauguração da Quadra de Tênis
Aloysio Faria de Carvalho, por sugestão do Jornalista Gilberto
Amaral. Administração Regional do Lago Sul. Brasília, 23 de agosto de 2008”.

RENATO NUNES ENCABEÇA LISTA TRÍPLICE
PARA REITOR DA UNIFEI
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