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EEL recebe calouros 2016 

Foto: Fapesp 

Os  calouros 2016 da Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL/USP) 

foram recebidos pelos veteranos com 
muita cordialidade e alegria. 
 Nos dias da matrícula, 11 e 12 
de fevereiro, todas as entidades 
estudantis se reuniram no Hall do RU 
para esperar pelos novatos. Os 
veteranos montaram estandes para se 
apresentarem aos calouros e 
compartilhar seus projetos e objetivos. 
 Neste espaço os calouros tinham 
acesso à vagas em repúblicas; ao 
trabalho das entidades estudantis e 
centros acadêmicos da EEL. O espaço 
também serviu para promover um 
diálogo entre os pais dos calouros e os 
veteranos que  falavam sobre a cidade, 
sobre a escola, sobre as peculiaridades de 
cada curso, os ideais de cada grupo, etc.  
 Com essa ação, o objetivo dos 
veteranos é o acolhimento dos calouros. 
Não houve registro de nenhuma ocorrência 
de trote abusivo ou violento.  
 

A Semana de Recepção 
  

 No primeiro dia de aula, 15/02, houve 
na EEL a abertura da 18ª Semana de 
Recepção de Calouros da USP. A Semana 
tem como objetivo principal integrar os 
novatos à Instituição, aos veteranos, à vida 
universitária e à cidade em que vão viver 
nos próximos anos. Cada curso preparou 
uma programação especial para seus 
calouros. 

EEL e a Mina d’água da Estrada Real  
 

 O primeiro acontecimento da agenda 
da 18ª Semana de Recepção dos Calouros 
em Lorena foi o plantio de 40 mudas de 
árvores  nativas da mata atlântica para 
recompor e proteger a nascente de uma 
Mina d’água da Estrada Real  localizada 
logo na entrada da Área I da EEL, próximo 
ao Restaurante Universitário. 
 Acompanhados pelo Diretor da EEL, 
Prof. Dr. Antonio Marcos de A. Massola, do 
Historiador Prof. Dr. Francisco Sodero 
Toledo, do Prof. Dr. Sérgio Cobianchi, do 
Prof. Dr. Gustavo Martinez e da 

Professores contam aos calouros a História 

da Mina D’água da EEL e a Estrada Real 

Alunos colocam a mão na massa para fazer o 

plantio de 40 mudas nativas ao redor da Mina 

D’Água. 

Hall do Restaurante Universitário 
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Coordenadora do Curso de 
Engenharia Ambiental a Profa. 
Dra. Dione Morita, os calouros do 
Curso de Engenharia Ambiental 
ficaram sabendo que a Mina que 
existe dentro da EEL tem grande 
importância histórica para o país, 
pois pertence à Estrada Real; 
caminho oficial determinado, no 
século XVII, pela Coroa 
Portuguesa para levar todo ouro 
extraído em Minas Gerais para os 
portos no Rio de Janeiro. 
 Para direção da EEL é 
muito importante realizar a 
restauração desse ambiente, pois 
a Mina d’água da Estrada Real 
tem grande valor histórico-cultural 
para o país. A EEL vislumbra 
resgatar a mata natural do local e 
adaptá-lo para que ele seja um 
ponto de visita dentro da rota 
turística do “Caminho do Ouro” . 
Desta forma, a USP devolverá 
para a sociedade um grande 
patrimônio. 
 
 Em seguida os alunos de 
engenharia ambiental se 
deliciaram com um café da manhã 
preparado pela coordenação do 
curso e pelo seu Centro 
Acadêmico. O mesmo se deu com 
os estudantes de Engenharia 
Bioquímica. 
 Para os calouros de 
Engenharia Física e Engenharia 
de Materiais, houve na Área II da 
EEL, a apresentação da Empresa 
Júnior da Escola, encontro com 
engenheiros físicos e bate papo 
com veteranos de Engenharia de 
Materiais. 
 

A aula inaugural 
 
 A aula inaugural da EEL aconteceu 
às 14 horas, do dia 15/02, na Àrea I da 
EEL, para todos os 6 cursos de 
Engenharia oferecidos pela Escola e foi 
ministrada pelo Professor Dr. José Sidnei 
Colombo Martini da Escola Politécnica da 
USP.  
 Professor Sidnei Martini discorreu 
aos presentes sobre a carreira do 

Mapa da Estrada Real 

Aula inaugural para calouros de todos os cursos da EEL 
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Engenheiro, da 
responsabilidade, mas 
também do privilégio, 
de cursar o ensino 
superior em uma 
escola pública de 
qualidade como a 
Universidade de São 
Paulo. 
 
 A solenidade foi 
presidida pelo Diretor 
da EEL, Prof. Antonio 
Marcos de A. Massola; 
do Vice-Diretor da 
EEL, Prof. Dr. Carlos 
Alberto Moreira dos 
Santos e da Prof. Dra. 
Diovana Napoleão, 
Coordenadora dos 
Cursos de Graduação da EEL. Todos 
deram as boas vindas aos calouros.  
 Dando sequencia as atividades da 
Semana de Recepção dos Calouros da 
USP, houve ainda entre os dias 15 a 19 de 

fevereiro; visita aos laboratórios, aos 
departamentos, às instalações da EEL, 
palestras de ex-alunos, apresentações de 
entidades estudantis, gincanas, dinâmicas 
de grupo, etc. 

 Houve atividades que se 
sobressaíram 
durante a Semana 
de Recepção, uma 
delas foi a 
instalação de 
coletores de lixo e 
recicláveis nas 
dependências da 
Escola pelos 
calouros do curso 
de Engenharia 
Ambiental. 
 
Outro destaque foi 
o trote solidário, 
onde os calouros 
foram convidados 
pelos veteranos a 
percorrer ruas da 
cidade para 
arrecadar 
alimentos para 
doar a entidades 
assistenciais da 

cidade de Lorena. Neste ano cerca de 100 
estudantes participaram do Trote Solidário. 
Eles passaram por 5 bairros da cidade, 
arrecadaram 266 kg de alimentos e 130 
produtos de higiene pessoal que foram 
doados aos abrigos de idosos: Lar São 
José, Maria de Nazareth e à Vila Vicentina. 
 
 A organização do trote solidário foi 
feita pelos estudantes membros do “Projeto 
Criança Feliz! e da entidade “Idoso Amigo”, 
com apoio do Diretório Acadêmico, todos os 
Centros Acadêmicos e entidades da EEL. 

Professor Sidnei Martini mostra quanto 

custa cursar Engenharia na USP. 

Trote do bem acontece na Semana de Recepção 
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Coletores de recicláveis: a realização de um sonho 

EEL realiza a 15ª edição da SEQVAP 

PÁGIN A 5  

Foto: Simone Colombo 

No  segundo dia da Semana de Recepção 
de Calouros, 16/02, os Calouros de 

Engenharia Ambiental sofreram um trote 
diferente: Instalaram nas dependências da Área 
I da EEL coletores especiais para separara 
recicláveis de orgânicos. 
 A iniciativa partiu do Programa USP 
Recicla em parceria com a Coordenação do 
Curso de Engenharia Ambiental, da entidade 
estudantil “Flor de Lis” e os veteranos do 
Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental. 
 Dezenas de  conjuntos de coletores 
foram instalados.  O objetivo é promover a 
separação de material reciclável de orgânico e 
conscientizar alunos, professores e funcionários 
da Escola a colaborarem com ações ambientais 
mais efetivas no interior da EEL. 
 A EEL não possuía coletores de 
recicláveis e isso incomodava os estudantes, 
especialmente os do curso de Engenharia 
Ambiental. “Pra nós isso mostrou que com 
muita vontade e persistência é possível fazer 
qualquer coisa. As lixeiras demoraram, mas 
chegaram, foi como a realização de um sonho”. 
Diz Maura Ramos, aluna presidente do Centro 
Acadêmico de Engenharia Ambiental.  Ela 
complementa: “Gostaríamos de deixar essa 
mensagem pra toda EEL: não se contentem 
com pouco, não apenas reclamem, precisamos 
de mais atitudes. Todos juntos uma hora 
chegaremos lá!”. 
 Ao todo foram instalados 26 conjuntos 
com 2 coletores de lixo e outros coletores 15 
individuais em ambientes internos das duas 
áreas da EEL. O material foi adquirido através 
do Programa USP Recicla com recursos da 

SGA - Superintendência de Gestão Ambiental 
da USP.  
 Os alunos do curso de Engenharia 
Ambiental junto ao grupo Flor de Lis trabalham 
agora para criar uma campanha de 
conscientização da comunidade Uspiana sobre 
a importância de separar lixo orgânico de 
materiais recicláveis. 
 O grupo de alunos “Idoso amigo” 
realizou a fixação de garrafas PET junto aos 
coletores para coletar lacres de latas de 
alumínio. A iniciativa visa juntar esses lacres 
para trocá-los por uma cadeira de rodas e doá-
la ao abrido de idosos “Maria de Nazareth”.  
Serão necessárias 140 garrafas PET para 
efetivar a troca. Os alunos pretendem alcançar 
essa meta até o final de 2016. 
 

Foto: Simone Colombo 
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No  dia 01/03, o Professor Fernando 
Vernilli, Presidente da Comissão de 

Pós-Graduação da EEL, realizou uma 
palestra de integração com os novos alunos 
da Pós-Graduação stricto-sensu. 
 
 Estiveram presentes os novos alunos 
dos quatro cursos de Pós-Graduação 
oferecidos na unidade: Engenharia de 
Materiais e Engenharia Bioquímica 
(Mestrado e doutorado), Engenharia 
Química (Mestrado) e Projetos 
Educacionais de Ciências (Mestrado 
Profissional). 

 
 Na reunião foram abordados 
assuntos como:  normas da pós-
graduação;  orientações sobre o sistema 
Janus; escolha de disciplinas; entre outros. 
 
 Posteriormente, a Chefe de Serviço 
de Bibliotecas da EEL, Regina Horta, falou 
aos estudantes sobre as fontes de 
informação disponíveis no SIBi (Sistemas 
de Bibliotecas da USP) e sobre os serviços 
que a Biblioteca da EEL oferece aos seus 
usuários. 

Foto: Simone Colombo 

Foto: Simone Colombo 

Os  calouros do Colégio Técnico de 
Lorena (COTEL), colégio mantido pela 

EEL que oferece curso técnico em química, 
participaram de um trote diferente: o sarau. 
 Os calouros foram convidados a 
mostrar a expressão artística de sua 
preferência aos veteranos. Houve 
apresentações diversas como declamações 
de poesias, apresentações musicais de 
bandas, duetos, apresentações solo e 
instrumentais. 
 
 É o terceiro ano que o sarau acontece. 
A ação é uma idealização da professora 
Erika Pettermann que visa inserir os jovens 
no universo da literatura e das artes e ainda 
promover a aproximação dos calouros com 

os veteranos. 
 O sarau cultural do COTEL aconteceu 

no dia 26/02 na Área I da Escola de 

Engenharia de Lorena da USP. 

COTEL realiza trote cultural 

Foto: Arquivo COTEL 



 No segundo semestre de 2015 a Superintendência de Gestão Ambiental da USP apro-
vou dois projetos da EEL: 
 
- Aquisição de um trator agrícola para ser utilizado na manutenção das áreas verdes da EEL 
no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) 
 
- Aquisição e instalação de 794,40m de alambrado na Área II do Campus da USP de Lorena, 
38 metros de alambrado e um portão (4,40 x 1,95m) na Área I no valor de R$ 101.000,00 
(cento e um mil reais).  
 
 Cabe ressaltar que a Superintendência de Gestão Ambiental da USP havia aprovado 
o projeto da EEL relativo à aquisição e instalação de 1.298m de alambrado na Área I no valor 
de R$ 205.817,95 (Duzentos e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco cen-
tavos). No entanto, devido a antecipação do fechamento do exercício de 2015, a obra foi lici-
tada, porém não contratada visto que a Reitoria da USP ainda não disponibilizou no presente 
exercício, os saldos recolhidos em 2015. 

Notas da Prefeitura do Campus 
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EEL conta agora com núcleo de Direitos Humanos 

C 
om objetivo de promover eventos e 
coordenar ações que assegurem os 
direitos individuais e sociais de toda 

comunidade EEL foi criado o Núcleo de 
Direitos Humanos da EEL (Portaria 
16/2015). 
 
 O Núcleo é composto pelo Professor 
José Antônio Nunes Romeiro, pelos 
servidores Vitor José do Amaral e Rogério 
Moreira Santos e da aluna Gabriela Fontana 
Garcia. 
 
 A função do grupo é proteger os 
indivíduos das injustiças, arbitrariedades, do 

autoritarismo e abusos de poder, bem como 
promover a liberdade, igualdade e a 
tolerância. O foco de ação do grupo é 
impedir ações de “bullying”, discriminações 
de raça, cor, etnia, religião, opção sexual 
entre outros dentro da instituição. 
 
 No portal da EEL, brevemente, será 
inserida uma página do Núcleo de Direitos 
Humanos que servirá de canal de 
comunicação com a comunidade EEL.  No 
momento, as denúncias podem ser feitas na 
sala da Presidência, no prédio da 
Engenharia de Produção (ao lado da 
Biblioteca), sala 8. 

 
 O Professor da EEL, o Engenheiro Civil, João Bosco Romeiro, assumiu no último dia 
12/02 a Vice-Presidência do CREA-SP.  
 Prof. Bosco foi indicado pelo Presidente do Conselho, Engenheiro Francisco Kurimori. 
Atualmente o Engenheiro João Bosco é Presidente da Associação Brasileira de 
Engenheiros Civis (Departamento São Paulo) - Abenc-SP. 
 
 Mais informações na página do CREA:  
http://www.creasp.org.br/noticia/institucional/2016/02/23/diretoria-do-crea-sp/2047 

Professor da EEL/USP assume Vice-presidência do CREA-SP  

http://www.creasp.org.br/noticia/institucional/2016/02/23/diretoria-do-crea-sp/2047


 A  Escola de Engenharia de Lorena da USP 
(EEL/USP) recebeu por parte da CAA 

(Comissão de Atividades Acadêmicas da USP) 06 (seis) 
vagas para Professores Titulares a serem colocadas em 
concurso público em 2016.  

 Para o ano de 2018 estão previstas mais duas 
vagas, totalizando 08 (oito) vagas para a Unidade.  

 Estas vagas representam mais um passo 
importante rumo a institucionalização da EEL dentro da 
USP. 

EEL recebe vagas para Professor Titular 
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EEL comemora 10 anos de USP 

 N o dia 26 de maio de 2016, a Escola de 
Engenharia de Lorena da USP (EEL/USP) 

comemora os 10 (dez) anos de incorporação da 
FAENQUIL (Faculdade de Engenharia Química de 
Lorena) à Universidade de São Paulo. 

 As comemorações oficiais acontecerão no mês 
de agosto, na semana de 22 a 26/08. A estrutura 
temática do evento será, a princípio, a seguinte: 

- Dia 22/08 – Ensino na EEL; 

- Dia 23/08 – Pesquisa na EEL; 

- Dia 24/08 – Cultura e Extensão na EEL; 

- Dia 25/08 – A Gestão da Unidade; 

- Dia 26/08 – Sessão especial da Congregação da 
EEL visando homenagear pessoas que tenham 
contribuído para o desenvolvimento da Instituição. 

 Nos dias dos eventos os assuntos a serem 
discutidos corresponderão ao que foi a EEL nos 
últimos 10 anos, a EEL atual e o que se planeja para 
a EEL nos próximos 10 anos. 

Haverá também apresentação de projetos que a EEL 
desenvolveu ou está desenvolvendo. 

Foto: Simone Colombo 


