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Aconteceu na EEL... 

B O L ETIM  EEL  USP 

Prefeito e Vice–Prefeito da EEL 
O CTA (Conselho Técnico 
Administrativo) da EEL - Escola de 
Engenharia de Lorena  da USP- 

em reunião do Colegiado realizada 
no dia 07 de fevereiro de 2014, 
exercendo o papel de Conselho 
Gestor do Campus de Lorena 
procedeu à eleição, em lista 

tríplice, para as funções de 
Prefeito e Vice-Prefeito da 

Unidade. A lista tríplice foi 
encaminhada ao Magnífico Reitor, 
Prof. Marco Antonio Zago e após 
decisão do mesmo serão 
divulgados os nomes dos 
escolhidos. 

 
 
EEL Campus de Lorena da USP: 
Área I e Área II 
O Diretor da EEL USP solicita que 
seja observado que a Escola de 

Engenharia de Lorena  está 

localizada no Campus da USP em 
Lorena. Este Campus, por sua 
vez, possui duas Áreas distintas; a 
Área I, localizada na Estrada do 
Campinho s/nº e a Área II,  
localizada no Polo Urbo Industrial , 
Gleba AI-6.  Todos os documentos 

da Escola devem conter essa 
informação; timbrados, páginas, 
sites, etc. 
 
 

Plano de Gestão da USP 

O Prof. Massola, Diretor da EEL 
USP, divulgou para os Colegiados 
constituídos pelo Conselho de 
Técnico Administrativo e para a 
Congregação da EEL as 
informações do plano de gestão 
da USP, na atual reitoria, no que 

se refere à realização financeira 
do exercício de 2014 para ampla 
divulgação na EEL USP. 
 
 
A  Vice–Direção da EEL USP 

A Congregação da EEL USP em 

reunião do Colegiado realizada no 
dia 07 de fevereiro de 2014 
estabeleceu a lista dos possíveis 
candidatos, à escolha, para 
compor à lista tríplice para o cargo 
de Vice-Diretor da EEL USP. São 

os Professores: Marcelo Knörich 
Zuffo;  Amilton Martins dos 
Santos; Carlos Alverto M. Santos; 
Carlos Antonio Reis P. Baptista; 

Cristina Bórmio Nunes; Durval 
Rodrigues Junior; Hugo Ricardo Z. 
Sandim; João Batista de Almeida 
e Silva;; Maria das Graças de 

Almeida Felipe; Messias Borges 
Silva; Miguel Justino Ribeiro e 
Silvio Silvério da Silva.   
A Eleição para a elaboração da 
lista tríplice para o cargo de Vice-

Diretor será realizada em sessão 
da Congregação da EEL USP no 

dia 28 de fevereiro de 2014 a 
partir das 14hs. 
 
Boletim EEL USP em sua 
Versão Digital 
O Boletim da EEL USP em versão 

eletrônica foi desenvolvido no 
Centro de Informática da EEL USP 
pelo funcionário Gustavo Medeiros 
a pedido da Assessoria de 
Imprensa da EEL  USP para dar 
agilidade às informações. O 

formato digital oferece 

flexibilidade e autonomia para, à 
qualquer momento, enviar 
notícias à Comunidade. O formato 
impresso continuará a ser gerado 
e encaminhado por e-mail a cada 
15 dias. 
 

Reitoria torna sem efeito 
Portarias que dispõem sobre a 
distribuição de cargos de 
Professor Doutor 
A Portaria GR – 6.502, de 11 de 

fevereiro de 2014 torna sem efeito 

as portarias GR 6421 a 6473/2013 
que dispunham sobre distribuição 
de cargos de Professor Doutor na 
Universidade de São Paulo. A 
Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 

Aconteceu na USP... 
 

Conselho Universitário  (CO)
Homologa  novos pró reitores  
da Universidade 

Na primeira sessão do Conselho 
Universitário da gestão do 
Magnífico Reitor Marco Antonio 

Zago, no  dia 11 de fevereiro, 
foram homologadas as indicações 
dos quatro novos pró-reitores da 
Universidade. São eles: Antonio 
Carlos Hernandes (Graduação), 
Bernadette Dora Gombossy de 
Melo Franco (Pós-Graduação), 

José Eduardo Krieger (Pesquisa) e 
Maria Arminda do Nascimento 

Arruda (Cultura e Extensão 
Universitária).  
Além da homologação das 
indicações dos pró-reitores, foram 

eleitos os membros das 
Comissões Permanentes e os 
membros que irão compor a 
Comissão Coordenadora dos 80 
anos da USP. Sendo: 

 Comissão Coordenadora dos 

80 anos da USP:  Prof.ª Dr.ª 

Ada Pellegrini Grinover e  Prof. 
Dr. Carlos Guilherme Mota. 

 Comissão de Ética da USP: 

Prof.ª Dr.ª Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro; Prof. Dr. Eduardo 
Massad; Prof.ª Dr.ª Maria do 

Carmo Calijuri ; Prof. Dr. 
Brasílio João Sallum Junior ; 
Prof. Dr. Ricardo de Toledo 
Silva e o Servidor Técnico e 
Administrativo Sr. Alexandre 

Pariol Filho. 

 Comissão de Orçamento e 

Patrimônio: Prof. Dr. Laerte 
Sodré Júnior ; Prof. Dr. 
Sigismundo Bialoskorski Neto; 
Prof. Dr. Gerson Aparecido 
Yukio Tomanari ; Prof. Dr. 

Geraldo Roberto Martins da 
Costa; Prof. Dr. Frederico 
Pereira Brandini e Prof.ª Dr.ª 
Diná de Almeida Lopes Monteiro 
da Cruz . 

 Comissão de atividades 

acadêmicas:  Prof.ª Dr.ª 
Terezinha de Jesus Andreoli 
Pinto; Prof. Dr. Jose Vicente 
Caixeta Filho ; Prof. Dr. Carlos 
Gilberto Carlotti Junior;  Prof. 
Dr. Marcelo de Andrade 

Roméro; Prof. Dr. Jackson Cioni 
B i t t e n c o u r t   e 
Prof. Dr. Valdecir de Assis 
Janasi . 

 Comissão de Legislação e 

Recursos: Prof. Dr. Pedro 

Bohomoletz de Abreu Dallari;   

Prof. Dr. Sergio Franca Adorno 
de Abreu; Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Falavigna da Rocha; 
Prof. Dr. Oswaldo Baffa Filho; 

Prof.ª Dr.ª Ana Lucia Duarte 

Lanna e o Prof. Dr. Regis 

Fernandes de Oliveira 
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Prof. Dr. Carlos José Todero Peixoto 

Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo (1999), 

mestrado  (2003) e doutorado em Física pela Universidade Estadual 

de Campinas (2008). Atuou como pós-doutor na Universidade Fede-

ral do ABC entre 2008 e 2010 e na Universidade de São Paulo no 

Instituto de Física de São Carlos entre 2010 e 2013. Desde agosto de 

2013 é professor doutor do Departamento de Ciências Básicas e Am-

bientais da Universidade de São Paulo na Escola de Engenharia de 

Lorena. Trabalha em duas frentes de Pesquisa: Raios Cósmicos de 

energias acima de 1EeV (Observatório Pierre Auger) e energias entre 

10GeV e 100TeV (Cherenkov Telescope Array - CTA) . Tem experiên-

cia na área de Física, com ênfase em Teorias Específicas e Modelos de Interação; Sistemática de Par-

tículas; Raios Cósmicos, atuando principalmente nos seguintes temas: chuveiros atmosféricos exten-

sos, distribuição lateral, composição química da radiação cósmica, estatística robusta e física de ultra 

alta energia. Desde 2001 trabalha com o desenvolvimento de softwares de análise de dados em larga 

escala utilizando ferramental diverso como: C, C++, Fortran, Perl, Gawk, Shell Script, IDL e ROOT. 

Prof. Todero atua no Departamento de Ciências Básicas e Ambientais. 

 Profa. Dra. Elisângela de Jesus Cândido Moraes 

É docente em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) 

da Escola de Engenharia de Lorena/ Universidade de São Paulo (EEL/ USP) 

atuando no Departamento de Engenharia Química, atualmente no nível MS-

3.1 (Professor Doutor). Atua com pesquisas na área de balanço de massa e 

energia em processos químicos, tendo no DEQUI parceria com o Laboratório 

de Separação com Membranas. Graduou-se em Engenharia Industrial Química 

pela Universidade de São Paulo - USP/ EEL em 2003, concluiu o doutorado em 

2008 (com o apoio de bolsa FAPESP) em Biotecnologia Industrial pela mesma 

universidade. Em 2010, concluiu pós-doutoramento (com o apoio de bolsa CA-

PES). Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Pro-

cessos Industriais, atuando principalmente nas áreas de aproveitamento de 

resíduos, bioconversão e planejamento de experimentos. Possui experiência 

didática em nível médio e profissionalizante, graduação e pós graduação. Na graduação ministra au-

las de Balanço de Massa e Energia, Química Geral Experimental I e Físico Química e no Colégio Técni-

co de Lorena (COTEL) aulas de Físico Química II.   

 

Prof. Dr. José Benedito Marcomini  
É Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo- EPUSP (2012), mestrado em Engenharia Mecânica: Materiais e Pro-

cessos pela Universidade Estadual de Campinas (2008), graduação em Enge-

nharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (1988). Atual-

mente é Professor Doutor do Departamento de Engenharia de Materiais da 

Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo - EEL-USP e 

coordenador do curso de Engenharia de Materiais. Foi chefe do Departamen-

to de Engenharia de Materiais - Bardella S/A Industrias Mecânicas. Foi pro-

fessor do curso de Tecnologia de Materiais da FATEC-SP. Tem experiência na 

área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Metalurgia 

Física, Análise de Falhas e ensaios não destrutivos. Vinte e um anos de ex-

periência em indústrias de vários segmentos.  

 

 

Fotos e textos cedidos pelos Docentes. 

Perfil - Os Novos Professores da EEL USP 
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U 
m Café Acadêmico foi 

o f e r e c i d o  a o s 

professores recém-

contratados pela EEL USP pela 

Biblioteca da EEL no dia 06/02.  

Na ocasião os novos docentes 

da Escola foram apresentados 

aos serviços e produtos 

oferecidos pela Biblioteca. 

Inicialmente foi apresentado o 

S i s t ema  I n t eg r ado  de 

Bibliotecas da USP (SIBi) e 

esclarecido que a EEL possui 

uma única biblioteca com duas 

portas: uma na área 1 e outra 

na área 2 do Campus de 

Lorena.  

Neste encontro, a Bibliotecária 

Regina Horta comentou sobre a 

infraestrutura física que a 

Bibl ioteca possui,  como 

a u d i t ó r i o s ,  s a l a  d e 

videoconferência, bibliotecas 

online, salas para estudo em 

grupo, sala com baias para 

estudo individual e sala de 

reunião.  

Tanto o Auditório quanto a sala 

de reunião podem ser utilizados 

pela comunidade e devem ser 

agendados pelo Sistema on-line 

EEL. No caso de utilização da 

v i d e o c o n f e r ê n c i a  o s 

interessados devem entrar em 

contato diretamente com o 

responsável pelas conexões da 

Biblioteca, Sr. Bruno Marton.  

Foram apresentadas as 

principais fontes de informação 

do SIBi, como DEDALUS 

(Catálogo on-line de todas as 

Bibliotecas), Portal de Busca 

Integrada, Portal de Revistas 

da USP, Biblioteca Digital da 

Produção Intelectual, Biblioteca 

Digital USP. Também foram 

apresentadas as diversas Bases 

d e  D ado s  A c adêm i c a s 

Referencias que cobrem 

praticamente todas as áreas do 

conhecimento. 

Todas as fontes podem ser 

acessadas pelas máquinas 

ligadas à rede EEL USP e 

também pelo acesso Virtual 

Private Network (VPN). Na 

Biblioteca são oferecidos vários 

cursos de capac itação, 

esclarecimentos de como 

cadastrar e configurar o 

computador pessoal para rede 

VPN, como criar a estratégia de 

busca bibliográfica e como 

obter acesso às bases de dados 

entre outros. A Biblioteca 

oferece ainda suporte para 

impressão de documentos e 

pôsteres científicos e participa 

de redes sociais e várias redes 

de bibliotecas.  

O s  c o n v i d a d o s  f o r a m 

informados que atualmente 

estão em desenvolvimento três 

projetos aprovados pelo 

PRCEU: 

 Ampliação e modernização 

do sistema de segurança da 

Biblioteca da EEL; 

 A d e q u a ç ã o  d e 

armazenamento do acervo 

bibliográfico e ampliação de 

acomodação da Biblioteca da 

EEL (sala Multimídia, espaço 

História & memória); 

 Climatização: adequação 

ambiental para preservação 

e conservação do acervo e 

conforto humano. 

Ao final da apresentação a 

Bibliotecária Regina Horta 

comentou: ”contamos com 

ajuda de vocês professores, na 

promoção da maior utilização 

das fontes de informação 

disponíveis, pois o maior 

contato do aluno é com vocês, 

que certamente serão os 

grandes incentivadores na 

busca e no complemento dos 

seus estudos na biblioteca. 

Solicitamos que você professor, 

conheça o acervo para indicar e 

estimular os alunos a consultá-

lo e utilizá-lo. Contamos com 

sua colaboração”.  

Também foi solicitado aos 

professores que promovam 

entre os alunos a utilização dos 

e-books. Há cerca de 250 mil 

exemplares disponíveis com 

textos digitais completos. 

Regina informou aos docentes 

ainda que atualmente o SIBi 

está com mais de 38 mil  

títulos de periódicos disponíveis 

com acesso ao texto digital 

completo.  

Após a apresentação foi 

oferecido um café! O momento 

também serviu como uma 

integração entre funcionários 

da Biblioteca e os novos 

professores. 

Café Acadêmico na Biblioteca 

Fotos: Roselayne Santos 
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2012—Imagem do Arquivo EEL USP 

N 
o dia 04 de fevereiro 

membros da equipe do 

Projeto Novos Talentos 

da EEL – Escola de Engenharia 

de Lorena da USP estiveram na 

cidade de Cunha-SP em visita 

a Escola Estadual Paulo 

Virgínio.  A Escola é uma das 

selecionadas pela Secretaria de 

Educação do Estado de São 

Paulo a participar do programa 

NovosTalentos da EEL USP; 

projeto que tem o objetivo de 

encontrar e atrair novos 

talentos na área de ciência e 

tecnologia para universidade.  
 

Estiveram no encontro os 

Professores da EEL Carlos 

Alberto M. Santos e Sandra G. 

Schneider, 7 alunos de 

graduação da EEL, e a 

secretária do programa  

Evelyze Lescura. Eles se 

reuniram com os professores 

da Escola Paulo Virgínio;  

Idmaura C. M. Galvão ,  José 

Éder da Costa,  Luis Claudio 

Castilho e 8 alunos  que foram 

selecionados para participarem 

do Programa de Pré-IC da EEL. 
 

A finalidade do Novos Talentos 

é descobrir e atrair pessoas 

com habilidades para as 

profissões de ciência e 

tecnologia através de 

atividades lúdicas,  aulas 

experimentais de ciências e 

pesquisas junto à universidade 

nas áreas de Ciências exatas e 

biológicas. Outro fim do 

Projeto é envolver os alunos de 

engenharia da EEL em 

problemas socioeducacionais e 

oferecer-lhes formação em 

atividades de ensino e de 

responsabilidade social.  O 

Projeto também visa promover 

a interação da USP com 

problemas de ensino básico na 

região do Vale do Paraíba onde 

está inserida a EEL; Campus 

de Lorena da USP. 
 

Alguns projetos de extensão 

(Forma Engenharia - CNPq e 

Pré-Iniciação Científica - 

PRCEU da USP) já têm sido 

aplicados na Escola Estadual 

Arnolfo Azevedo em Lorena 

desde 2010 e tem apresentado 

resultados excelentes. Entre os 

anos de 2014-2015 o projeto 

se estenderá a  mais nove 

escolas públicas da região.  

Três delas já estão ativas e as 

atividades terão início após o 

Carnaval, sendo elas: a Escola 

Estadual Arnolfo de Azevedo e 

a Escola Estadual Gabriel 

Prestes da cidade de Lorena e 

a  Escola Estadual Paulo 

Virgíneo de Cunha.  
 

Essas escolas terão na EEL 

supervisores que 

serão os professores 

Carlos Alberto M. 

Santos (responsável 

pelo EE Arnolfo 

Azevedo), Sandra G. 

Schneider 

(Responsável pela 

EE Paulo Virgínio) e 

Carlos Yujiro Shigue 

(responsável pelo EE 

Gabriel Prestes) que  

junto à alunos de 

graduação darão 

suporte ao projeto. 

Responderão pelas Escolas 

Estaduais o Professor Marcus 

Vinícius M. Gama, da EE 

Arnolfo Azevedo de Lorena o 

Prof. Jean Capuzzi da EE 

Gabriel Prestes também de 

Lorena e a Prof. Idmaura 

Galvão da EE Paulo Virgínio de 

Cunha –SP. 
 

Dessas 03 escolas, 24 alunos 

do Ensino Médio (08 de cada 

uma) já foram selecionados 

para desenvolver atividades 

em laboratórios do 

Departamento de Engenharia 

de Materiais da EEL.  Os jovens 

estudantes serão 

supervisionados por alunos de 

graduação da EEL e receberão 

bolsas do CNPq de Pré-

Iniciação Científica. Estes,  

ficarão responsáveis por levar,  

tudo o que aprenderem na EEL 

repassando aos seus colegas 

de classe suas experiências 

junto à Universidade.  

 
 O Programa de Pós-Graduação 

em Projetos Educacionais o 

PPG-PE também está envolvido 

no projeto, pois pretende 

qualificar os professores para o 

ensino de Ciências, para que 

esses professores motivem, 

resgatem e incentivem seus 

alunos em sala de aula. A 

Profa. Idmaura Galvão (E.E.  

Paulo Virgínio) e o Prof. Marcus 

Vinícius Gama ( E.E. Arnolfo de 

Azevedo) são alunos do curso 

de mestrado profissional do 
PPG-PE. 

EEL USP em busca de Novos Talentos 

Fotos: Evelyze Lescura 
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O 
s dias 12 e 13 de 

fevereiro foram 

agitados na EEL - 

Escola de Engenharia de 

Lorena  da USP. Nesses dias os 

360 candidatos convocados 

para primeira chamada da 

FUVEST chegam a Lorena.  

Esse ano o pátio da EEL ficou 

repleto de barracas montadas 

pelos veteranos que dessa vez 

se apressaram em vender “seu 

peixe” aos novatos.  Cada um 

querendo conquistas o “seu 

bixo”. Os Centros Acadêmicos 

de Cada Curso da Escola, as 

Empresas Junior, o Diretório 

Acadêmico e Comissão de 

Formatura, vendiam 

respectivamente suas 

camisetas e seus adesivos. No 

pátio da Escola havia uma 

diversidade grande de 

produtos.  Tinha de tudo; 

desde um aromático e 

saboroso churrasquinho no 

espeto a elementos religiosos.  

Na barraca dos Formandos 

2015 a variedade era grande; 

mochilas, chaveiros, cadernos 

e canetas com o logo oficial da 

USP chamavam a atenção dos 

calouros. Mas o destaque ficou 

para a barraca do 

churrasquinho que perfumou 

todo Campus com seu aroma 

apetitoso. O clima era festivo e 

descontraído parecendo uma 

grande Feira de Exposições. 

A aluna Vivian Gabelloto do 

Centro Acadêmico de 

Engenharia de Química conta 

que. “O dinheiro arrecadado 

nas barracas vai ser destinado 

à organização de eventos, 

workshops, palestras e 

patrocinar atividades didáticas 

promovidas estudantes.”  

 

A Barraca da equipe EEL 

Racing chamava atenção com 

seu protótipo de carro. 

“Queremos divulgar logo nosso 

projeto e conquistar novos 

membros para nossa equipe”, 

revela o aluno João Menezes. 

Os alunos da Atlética Esportiva 

da EEL tinham um grande 

espaço no pátio. Os Campeões 

do CaipirUSP 2013 

(Competição esportiva entre as 

Unidades da USP)  estavam 

decididos a recepcionar bem os 

calouros e também ofereciam a 

eles  o uniforme e produtos da 

Atlética. Os “Mamutes”(símbolo 

da Atlética) tomaram a frente e 

pintaram todos os calouros na 

cor azul que já chegavam ao 

local da matrícula carimbados 

pela Atlética. “Azul Mamute!” 

diziam os veteranos 

esportistas. 

EEL recebe seus calouros 

Fotos: Simone Colombo 
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2012—Imagem do Arquivo EEL USP 

Em Lorena a Semana de 

Recepção de Calouros da 

USP, (17 a 21 de fevereiro), 

começou com um “Café na 

Floresta” no dia 17 pela 

manhã oferecido pela 

coordenação do curso de 

Engenharia Ambiental aos 

calouros, familiares e 

convidados. O Café 

aconteceu na sede da 

Floresta Nacional de Lorena 

– FLONA e visa promover a 

aproximação dos estudos e 

pesquisas da Escola de 

Engenharia de Lorena - EEL 

USP - a uma área de Mata 

Atlântica existente na cidade. 

Na ocasião o Diretor da EEL.  

Prof. Antonio Marcos de 

Aguirra Massola, deu boas 

vindas aos calouros de 

Engenharia Ambiental e 

chamou atenção para a 

responsabilidade dos 

aspirantes a engenheiros 

diante das mudanças 

climáticas. Para ele a 

parceria da EEL USP com a 

FLONA é um privilégio para 

os estudantes de Lorena, 

pois pode proporcionar à 

sociedade projetos de 

sustentabilidade e 

preservação. “A FLONA é um 

grande laboratório para os 

alunos de Engenharia 

especialmente para os do 

curso de Engenharia 

Ambiental.  Com essa 

parceria a USP oferece aos 

alunos oportunidade para o 

desenvolvimento de ações 

úteis à sociedade!” Destaca o 

Diretor.  

No período da tarde os 

calouros de todos os cursos 

da EEL: Engenharia 

Ambiental; Engenharia 

Bioquímica, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de 

Produção, Engenharia Física  

e Engenharia Química  

ouviram as boas vindas do 

Diretor da Unidade, Prof. 

Massola e assistiram a 

apresentação dos 

Departamentos da Unidade, 

Sistemas eletrônicos da 

Universidade e informações 

gerais. 

Os pais que vieram 

acompanhar seus filhos 

fizeram um Tour pela escola 

guiados pelos coordenadores 

de curso e chefes dos 

departamentos da EEL. 

No restante da semana os 

calouros participaram de 

atividades de integração 

organizadas pelos veteranos 

como: plantio de árvores,  

jogos com testes de 

conhecimento, jogo de 

futebol de sabão, ações 

solidárias e gincanas. Tudo 

em um clima de muita 

amizade e confraternização. 

 

XVI Semana de Recepção de Calouros da USP  

Fotos: Simone Colombo 
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Diretor da EEL visita a UNISAL  

No dia 31 de janeiro, o Diretor 

da EEL USP, Prof. Antônio Mar-

cos de Aguirra Massola, fez uma 

visita à Universidade Salesiana 

– UNISAL  - Unidade de Lorena. 

Na ocasião reuniu-se com a Di-

retoria da UNISAL, o Prof. Fábio 

Reis e o Pe. Eduardo Capucho, 

onde apresentou os planos de 

expansão do Campus da USP 

em Lorena. O encontro foi reali-

zado com o intuito de estreitar 

laços entre as duas Universida-

des.   

O Prof. Massola reafirmou a 

participação da USP no consór-

cio das IES com Laspau/

Harvard, fez convite a novas 

parcerias e ouviu dos diretores 

da UNISAL os projetos para 

Universidade Salesiana em Lo-

rena. 
O professor da EEL USP Gusta-

vo Martinez e o Assessor de Re-

lações Institucionais da EEL 

USP, Marco Salles também par-

ticiparam do encontro. 

Da esq. para a dir., Gustavo Martinez (USP), Fábio Reis 

(UNISAL), Prof.  Massola (USP) e Marco Salles (USP). 

Foto: Assessoria de Imprensa/UNISAL 

Novos Folhetos Institucionais 
 

Serão confeccionados em breve 

novos folders Institucionais. Os 

folhetos com os atuais textos 

serão encaminhados para avalia-

ção dos Departamentos. 

Esteve no Departamento de 

Engenharia de Materiais da 

EEL USP em 20 de 

fevereiro, o Prof. Dr. 

Nicholas Braithwaite, da  da 

Open University da 

Inglaterra. A Open 

University é uma das 

maiores Instituições de 

Ensino Superior do Reino 

Unido. A Instituição inglesa 

cria ambientes virtuais de 

aprendizagem que podem 

ser acessados inteiramente 

on-line. As aulas são 

desenvolvidas por 

profissionais acadêmicos 

junto a profissionais de 

mídia que resultam em 

materiais didáticos 

envolventes e interativos 

especialmente em temas 

relacionados com a ciência e 

tecnologia, engenharia e 

matemática. Os módulos 

contêm vídeos, animações, 

manipulação de dados, 

testes com orientação 

programada para 

autoavaliação  e atividades 

práticas reais. 

 

O Prof. Braithwaite veio ao 

Brasil devido a uma parceria 

com a  UNESP– 

Guaratinguetá (Universidade 

Estadual Paulista). O Prof. 

Braithwait realizou palestra 

aos integrantes do 

Programa de Pós-Graduação 

em Projetos Educacionais 

(PPGPE) da EEL USP por 

sugestão do Prof. Dr. Marco 

Aurélio Alvarenga Monteiro  

(UNESP) que é um dos 

Professores do PPGPE da 

EEL  e a convite do Prof. 

Carlos Alberto M. Santos.  A 

palestra foi aberta a todos 

os docentes da EEL USP. 

 

Professor  da Open University  da 
Inglaterra faz palestra na EEL  

Foto: Profa. Sandra Schneider 
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COTEL também recebe seus calouros 

O Colégio Técnico de Lorena - 

COTEL, Escola que oferece o 

Ensino Médio concomitante 

com o Curso Técnico em Quí-

mica, mantido pela EEL USP, 

recebeu neste dia 17 de feve-

reiro seus 40 calouros. Os jo-

vens foram acolhidos com 

brincadeiras, no intuito de 

proporcionar momentos de 

descontração e integração en-

tre a equipe e alunos vetera-

nos do COTEL. Segundo o Se-

cretário do Colégio, Evaldo 

Borges Silva, as atividades 

servem para diminuir a ansie-

dade dos calouros e evitar 

trotes fora das dependências 

da Escola. “Aqui as brincadei-

ras são supervisionadas pela 

Direção e eles conseguem se 

divertir sem pas-

sar dos limites”. 

Para ingressar no 

COTEL os alunos 

passam por um 

“Vestibulinho” 

concorrido que 

chega a uma dis-

puta de 10 candi-

datos por vaga, 

em média. De 

acordo dados divulgados pelo 

Assistente Administrativo do 

Colégio, Johnnes Germano, 

65% dos alunos matriculados 

em 2014 são do sexo masculi-

no, 58% estão com 14 anos e 

terminaram de concluir o en-

sino fundamental e 77% são 

oriundos de escolas particula-

res. Os estudantes chegam de 

várias cidades da Região con-

forme ilustra o gráfico abaixo. 

O COTEL oferece um ensino 

de qualidade e isso pode ser 

observado no índice positivo 

de aprovações de seus alunos 

em Vestibulares. Dos 39 alu-

nos formados pelo COTEL em 

2013; 17 deles passaram em 

Vestibulares de Escolas de 

Ensino Superior Público, sen-

do 9 deles na Fuvest para in-

gressar na EEL USP, 3 na Uni-

versidade Federal de Itajubá – 

UNIFEI; 1 na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ e 1 na Universidade Fe-

deral do Estado de São Paulo. 

Três alunos do 2º ano tam-

bém passaram em vestibula-

res de Institutos Federais, 

mas não ingressaram, pois 

concluirão o ensino médio 

apenas em 2014. 
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Foto: Evaldo Borges Silva 


