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Editorial
Este ano os bolsistas da Fundação, mais uma vez, se destacaram e nos orgulharam. Três deles
empataram no primeiro lugar geral da Escola de Minas, com o coeficiente de rendimento escolar
igual a 9,2. Este resultado reforça a importância do apoio da Gorceix na complementação da
formação desses alunos, todos carentes de recursos financeiros, porém, plenos de vontade e
potencial intelectual, respondendo, com resultados inquestionáveis, o suporte recebido da nossa
Instituição.
Outra notícia importante está relacionada à disponibilização de recursos financeiros, pela
Fundação, para a revitalização da Galeria de Fotos de Ex-alunos. Isto resultou em importante ação
para a preservação da história e da tradição da nossa Escola de Minas. Totalmente restaurados, os
50 quadros, que compõem o acervo, estão expostos na sede da Escola, para quem quiser viajar no
tempo, desde 1876 até 1969.
E finalmente, falamos sobre segurança no trabalho, tema importante em qualquer empresa. Para
não nos atermos apenas ao simples cumprimento da legislação trabalhista, optamos por despertar
a atenção de nossos funcionários sobre algumas outras questões relacionadas ao ambiente de
trabalho. Assim, em novembro, realizamos a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho e
Doenças Ocupacionais.
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente da Fundação GORCEIX

O QUE VAI PELA EM
Alunos destaque
Como reconhecimento ao mérito, a FG concede,
anualmente, a Medalha Claude Henri Gorceix aos alunos,
recém-formados, que se destacam ocupando os primeiros
lugares nos cursos da Escola de Minas. E, mais uma vez,
os bolsistas da FG brilharam, fazendo jus ao incentivo e
apoio que lhes são oferecidos, nos diversos Programas da
Gorceix.
Neste ano, receberam a honraria três alunos bolsistas,
que se atingiram o coeficiente de rendimento escolar de
9,2, empatando no primeiro lugar geral da Escola de
Minas. São eles:

Mariana Reis Rocha,
(segundo semestre 2014),
graduada em Engenharia de Produção.

Aline Xavier Fidêncio,
(primeiro semestre 2015),
graduada em Engenharia de Controle e Automação.

Luiz Eduardo Monteiro Marcelino,
(primeiro semestre 2015),
graduado em Engenharia Civil.

As honrarias foram entregues pelo reitor da UFOP, prof. Marcone Jamilson Freitas Souza e pelo diretor da Escola de Minas
-UFOP, prof. Issamu Endo, em solenidade realizada na Fundação Gorceix.

O QUE VAI PELA EM
Gorceix colabora na restauração
da Galeria de Ex-alunos
Desde outubro a Galeria de fotos de ex-alunos da Escola
da Minas/UFOP está aberta à visitação pública, após
passar por um processo de restauração de 50 quadros
de formatura. Esse trabalho contou com recursos da
Fundação Gorceix e os quadros estão expostos no prédio
da Escola de Minas, no centro histórico de Ouro Preto.
Desta forma, pretende-se preservar a memória dos
egressos da EM, desde o início de sua história, em 1876,
até a incorporação da Instituição centenária, pela

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
criada em 1969.
O restauro foi realizado por uma equipe interdisciplinar
formada pelos professores Edson Fialho de Rezende,
Gabriela de Lima Gomes (Departamento de Museologia da
UFOP), Sergley Matos Neves (Museu de Ciência e Técnica
da EM), pela restauradora Bianca Monticelli e pela
museóloga Gardênia Sara Leão.

O QUE VAI PELA FG
SIPAT 2015 – Semana de Prevenção
de Acidentes de Trabalho na FG
A Fundação Gorceix realizou, no mês de novembro,
a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho), em que foram desenvolvidas diversas atividades
voltadas para prevenção de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.
Nesta edição de 2015, a CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) e o setor de segurança do
trabalho da FG programaram palestras com temas atuais
desenvolvidos por profissionais de diferentes áreas.
Durante a abertura, o presidente executivo de FG,
professor Cristovam Paes de Oliveira, e o superintendente,
professor Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, falaram
sobre a importância da participação de todos na
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
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Os funcionários da Fundação também assistiram à
palestras sobre Planejamento Financeiro e Combate a
Incêndio; Saúde da mente, atividade física e saúde bucal;
Epilepsia, dependência Química e Alcoolismo.
A SIPAT, de acordo com a Portaria N°3.214 do MTE
(Ministério do Trabalho e Emprego) deve ser realizada
anualmente. O objetivo é orientar e despertar a
consciência do trabalhador sobre a importância da
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Assim, por meio de atividades diversas, procura-se criar
uma atitude vigilante no funcionário, que lhe permita
conhecer e solicitar as correções necessárias a fim de
manter um processo de melhoria contínua no ambiente
de trabalho, tornando-o mais seguro.

