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Fundação Gorceix participa da EXPOSIBRAM 2019
- Expo & Congresso Brasileiro de Mineração -

Na foto acima em nosso estande, da esquerda para a direita: prof. Antônio Gomes de Araújo, assessor da FG;
prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, Edmundo Guedes da TRENG ENGENHARIA, empresa parceira da FG;
prof. Cristovam Paes de Oliveira, presidente executivo da FG e eng. Paulo Sérgio Sant`Ana Furtado, diretor do
DETEMM - Departamento de Tecnologia em Mineração e Metalurgia/FG.
A Fundação Gorceix esteve presente com estande na EXPOSIBRAM 2019 – Expo & Congresso Brasileiro de Mineração,
onde expos sua carteira de serviços de pesquisas na área e
prospectou novas parcerias.

nizações governamentais e privadas, especialistas, pesquisadores e estudantes, foi palco de debates sobre contexto
político e socioeconômico global e as perspectivas dos negócios da mineração para as próximas décadas.

Realizada no período de 9 a 12 de setembro, no Expominas,
em Belo Horizonte, a EXPOSIBRAM é uma das maiores
exposições de mineração da América Latina.

Os participantes puderam também conhecer as principais
tendências em tecnologia, equipamentos, softwares e
outros produtos ligados à indústria mineral, além de dados
sobre investimentos e gestão, por meio de palestras e demonstrações de trabalhos desenvolvidos pelas empresas.

O evento, que reuniu empresários, representantes de orga-

FG colabora no Pré-Universitário Humanista
Projeto de extensão da UFOP em parceria com Fundação Gorceix e prefeitura
de Ouro Preto prepara comunidade carente para ingressar nas universidades
Jovens e adultos, que não têm condições de arcar com os
custos de um cursinho particular para se preparem para
ingressar na Universidade, contam, desde 2003, com o
projeto de Pré-Universitário Humanista.
A Fundação Gorceix participa da ação por meio do
programa Interinstitucional FG/UFOP/PMOP
(Prefeitura Municipal de Ouro Preto).
O projeto, que começou por iniciativa de alguns alunos e
professores da UFOP, oferece à população de baixa renda de
Ouro Preto a oportunidade de, gratuitamente, frequentar
as aulas ministradas na sede da Escola de Minas, no Centro
e no Campus, e em Cachoeira do Campo, no Centro Dom
Bosco. Isto lhes garante melhores chances de enfrentar as
barreiras da deficiência escolar e participar do ENEM em
melhores condições.

Para garantir uma formação mais completa dos alunos,
além das aulas, eles participam também de palestras, aulas
temáticas, simulados e oficinas dinâmicas.
Atualmente, o projeto conta com uma esquipe de 26
discentes, ligados a vários cursos da UFOP, professores e
estudantes, que atuam como instrutores, coordenadores,
secretários e auxiliares de informática. A equipe é
coordenada pelo professor Washington Luis Vieira da Silva,
vinculado ao Departamento de Engenharia Mecânica da
Escola de Minas.
A Fundação Gorceix é mantenedora do Pré-Universitário
Humanista desde 2010, quando passou a doar o material
didático, de escritório e pedagógico e assumiu o pagamento
dos alunos bolsistas da Escola de Minas. Esta ação integra o
braço social da Instituição.

Resultados
Em 2018, o projeto teve 350 alunos matriculados, em seis
turmas, sendo quatro em Ouro Preto e duas no distrito de
Cachoeira do Campo.
De acordo, o coordenador, professor Washington, em
relatório referente ao ano passado, o resultado é notório,
com 186 aprovações dos alunos do projeto em
universidades. Nesses 15 anos de existência, conclui-se que
o objetivo de inclusão de estudantes socioeconomicamente

carentes no ensino superior vem sendo atingido.
O projeto também beneficia os alunos extensionistas,
graduandos de diversos cursos da UFOP, já que contribui na
formação de profissionais mais humanos, críticos e éticos
ao participarem desta construção coletiva. Além disso
desenvolvem competências exigidas pelo mercado de
trabalho, como liderança, profissionalismo, oratória e
capacidade de organização de ideias.

Mineração do Brasil perde um dos seus
principais expoentes na área mineral
Com o falecimento do engenheiro José Mendo Mizael de
Souza, ocorrido em Belo Horizonte, no dia 23 de setembro,
a área mineral no Brasil perde um dos seus principais
expoentes e a Fundação Gorceix, da qual era membro do
Conselho Diretor, um dos seus grandes colaboradores.
Engenheiro de Minas e Metalurgista, nos últimos 30 anos,
José Mendo Mizael de Souza marcou presença em
inúmeras ações que modelaram a indústria mineral
brasileira, sempre buscando a evolução do setor dentro da
sustentabilidade. Tornou-se uma liderança reconhecida no
setor mineral tanto no Brasil, quanto no exterior.
Estudante exemplar graduou-se como Engenheiro de Minas
e Metalurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em 1961, conquistando a Medalha de Ouro
“Alcindo Vieira” por conquistar o 1º lugar do Curso.
Ex-aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto –
UFOP, foi eleito com um dos “100 Engenheiros do Século”
pela Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da
UFMG, juntamente com a Sociedade Mineira dos
Engenheiros entre todos que se formaram nos primeiros
cem anos (1911 a 2011) de existência da referida Escola.
Foi um dos fundadores do Instituto Brasileiro de
Mineração (IBRAM) e desempenhou funções diversas
como: Membro dos Conselhos Diretor e Curador da
Fundação Gorceix; Membro do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social-CDES, de 2003 a 2007;
Diretor do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
BDMG; Presidente do Conselho Empresarial de Mineração
e Siderurgia da Associação Comercial de Minas; Diretor da
Indústria de Calcinação Ltda - ICAL; Superintendente de
Desenvolvimento da S.A Mineração da Trindade - SAMITRI,
empresa à época pertencente ao Grupo Belgo Mineira (hoje
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ArcelorMittal), Membro (Titular) do Conselho Temático de
Meio Ambiente da CNI.
Na foto abaixo, José Mendo exibe a placa, que lhe foi
entregue como Conselheiro Homenageado pela Fundação
Gorceix durante as comemorações pelos 58 anos da FG,
em 18/4/2018, em Ouro Preto.

