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NOTAS DE FALECIMENTO
Em 10 de setembro de 2010 faleceu João Bosco Sad (T 63), deixando a esposa
Jeanne e os filhos João Luiz, Eduardo e Tiago.
No dia 2 de abril último faleceu em Florianópolis, Heinz Lippel (T 51), deixando
a esposa Alda, os filhos Carlos Eduardo e Ricardo, e três netos.
Faleceu no dia 22 de abril em Itajubá o Prof. Amadeu Casal Caminha (T 61),
deixando a esposa Julia, os filhos Julia Cristina (T 76) e Julio Cesar (T 81), e seis netos, três
deles - Juliana, Mateus e Davi - também diplomados pela UNIFEI e Marcio, atualmentre cursando Administração na UNIFEI, Universidade em que o Prof. Caminha foi professor e Chefe
de Gabinete do Reitor Prof. José Carlos Goulart de Siqueira.
No dia 27 de abril faleceu no Rio de Janeiro, Erika Isabela Maria Meduna (T 59),
deixando o marido Anton Haydu (T 61), os filhos Eduardo, Frederico e Gustavo, e os netos
Erik, Karina, Pedro Henrique, Filipe e Rafael.
Faleceu em Itajubá no dia 27 de abril, aos 97 anos de idade, a Sra. Ana de
Souza Hermeto (D. Anita), mãe dos nossos colegas Prof. Antonio Eduardo Hermeto (T 66),
Eric Hermeto (T 66) e José Carlos Hermeto (T 71).
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Com o robô Calculus - na modalidade Hockey de Robôs - a equipe
Uai!rrior da UNIFEI conquistou o primeiro lugar na Robogames, reaqlizada no dia
16 de abril em San Mateo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 2010 a Uai!rrior
foi vice-campeã nesta mesma competição. O pódio, com a Medalha de Ouro e
hasteamento da bandeira do Brasil foi emocionante.
As outras duas categorias em que a equipe participou foram de combate, obtendo a sétima e oitava colocações, por motivo de problemas técnicos
surgidos durante a competição.
A Uai!rrior contou com ajuda da UNIFEI, FAPEPE, FUPAI, integrantes
da AD-UNIFEI e empresas privadas.
Parabéns ao coordenador, Prof. Dr. Tales Cleber Pimenta, e à equipe
multidisciplinar formada por 17 acadêmicos dos cursos de Engenharia de
Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação,
Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica

ANO XX

“ Todos nós gostaríamos que nossas filhas fossem como a Érika”
Aloysio Faria de Carvalho
Itajubá, dezembro / 1969

EQUIPE Uai!rrior DA UNIFEI É CAMPEÃ NA
OLIMPÍADA MUNDIAL DE ROBÓTICA
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“ Desde sua fundação em 1913 até 1950 apenas uma mulher
havia se formado em nossa escola, a Engenheira Maria Luiza Soares
Fontes. Era tabu, naquela época, mulheres estudarem engenharia ou qualquer outra carreira técnica, como se elas não fossem capazes de exercer
esta profissão. Decorridos nove anos foi a vez da Erika.
Depois dela, outras se formaram e continuam se formando (....).
Érika era uma das poucas que fechavam rapidamente as matérias. Mesmo assim, comparecia aos exames para copiar e resolver as
questões em casa. Nos dois últimos anos foi escolhida para ser a monitora
de Resistência dos Materiais, desincumbindo sua missão com acerto e
responsabilidade, prenúncios de uma carreira promissora.
Embora dispensada de participar do nosso trote, permaneceu
nos bastidores do Cine Apolo durante a apresentação do teatrinho, colaborando na sua organização. Chegou até a fazer uma pontinha na cena de “O
Gênio da Lâmpada Maravilhosa” onde eu era o protagonista.
Amiga e colega dedicada, procurava ajudar a todos, fornecendo
ao colega que faltava às aulas as suas anotações. (.....)
Para angariar recursos para as nossas festas de formatura, participou da organização de muitos bailes, sempre buscando ajuda das moças
da sociedade itajubense para decorar o Diretório Acadêmico. O mais importante foi o Baile da Primavera, realizado em setembro de 1956, quando era
a Rainha dos Estudantes. (....)
Logo após os resultados dos exames finais, promovemos um
baile no Clube Nova Aurora, em retribuição ao carinho com que sempre
fomos ali acolhidos. Distribuímos convites, vestimos nossos ternos e lá teve
até discurso. A Érika também apareceu e dançou a valsa comemorativa da
nossa formatura com o Sr. Mário Garcia, presidente do Clube. Aliás, foi a
única vez que aquilo aconteceu naquele salão.
Querida Érika, com esta crônica sobre você, a caçula e mascote
da turma, encerro também a missão que o Helcio me confiou (a começar de
1996), de escrever sobre todos os nossos colega que tiveram a ventura de
vencer estas memoráveis maratonas de nossas vidas.”
José Nazareth de Almeida
Rio Quente Resorts / outubro de 2007

Sob a coordenação do Reitor Renato Nunes, uma delegação de professores da UNIFEI visitou as instalações do Parque Tecnológico de São José
dos Campos objetivando reforçar o desenvolvimento da parceria entre a
Universidade e aquele complexo científico e tecnológico do Vale do Paraíba.
A comitiva participou da discussão sobre a possibilidade da implantação de cursos à distância na área de Controle e Automação, ministrados pelos
professores da UNIFEI. Também se reuniram com representantes da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), unidade de São José dos Campos, onde
foram abordadas possíveis parcerias em programas de graduação e pósgraduação na área tecnológica, além de analisarem parcerias do Núcleo de
Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo (NITTE / UNIFEI)
com o Parque de São José dos Campos.
A agenda foi encerrada com a visita dos professores aos laboratórios
da empresa Vale Soluções em Energia (VSE), cujas instalações encontram no
Parque. Dando continuidade aos contatos para reforçar a parceria com a VSE, o
reitor Renato Nunes manteve anteriormente reunião com o presidente da empresa, James Pessoa, onde trocaram impressões sobre o desenvolvimento de
ações voltadas para a formação em graduação nas áreas tecnológicas.
Conversaram ainda sobre a implantação de um programa piloto voltado para
especialização dos engenheiros da VSE.
Além do reitor, a delegação da UNIFEI foi composta pelos professores
Elzo Aranha, Renato Lima, Ênio Roberto Ribeiro, Alexandre Barbosa, Luiz Edival
de Souza, Luiz Lenarh Vermaas, Fred Leite, Fábio Fowller e Ricardo Risso.

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

Creio que nunca é tarde para pedir desculpas pelos atos não
muito cavalheirescos que praticamos durante nossa convivência como colegas de classe. Você suportou com galhardia e superioridade, não escutando aquilo que não lhe convinha.
Você foi, é e será sempre a querida de nossa turma, não só
pelos 5 anos que passamos juntos mas muito mais pelos 50 anos de nossa
convivência a distância.
Você Érika - permita-me uma comparação que me ocorre no
momento - é como aquela aeromoça de um vôo internacional, de muitas
horas, que parece estar ali apenas para nos servir. Devido seu sorriso franco, sua presteza e delicadeza, ficamos pedindo para que o vôo não acabe,
pois já estamos apaixonados por aquela criatura. Desculpe a comparação,
mas todos nós ficamos apaixonados por você. Foi uma pena a primeira
etapa ter sido apenas de 5 anos, onde todos os 27 passageiros se debandaram, tomando rumos diferentes, mas se encontrando em diferentes
ocasiões, fazendo pulsar nossos corações mais forte que o normal.
Esta escala dos 70 anos é muito semelhante a dos “teen ages”,
porém é a dos “seventies”, com muito mais experiência, mais sofridos, calejados, sabendo que não se pode errar nem dar passos em falso, enfim, é a
idade da razão que tanto questiono.(....)
Érika querida, você é a comissária chefe de nossa aeronave, que
agora está em vôo de cruzeiro, mas que já passou por muita turbulência. Da
cabine de comando nos anunciaram que estamos chegando ao nosso destino final. Mas esperamos nos ver em breve, em um próximo vôo.”
Luiz Alberto Garcia
Rio Quente Resorts, outubro / 2007
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“ Nossa querida Érika,

