
 

 

Apresentação  

 

Esta publicação tem como finalidade resgatar a memória histórica e acadêmica da 
Escola de Engenharia de Lorena, com apresentação de artigos, entrevistas, fotos e 

flashes desde o pensamento de sua criação até os dias de hoje. A publicação 
pretende promover uma ligação entre o passado e futuro. Visa também apresentar 

aos leitores temas culturais da região.  

O primeiro assunto abordado é o surgimento da Faculdade Municipal de 
Engenharia Química (FAMENQUIL) embrião da Escola de Engenharia de Lorena.  

Este número trata da participação da Instituição no Pró-Álcool, um dos projetos 
mais lembrados dos primórdios da EEL.  São apresentados dois textos, o primeiro, 

“O Pró-Álcool: O Brasil em busca de  um   combustível  alternativo”, relata um 
breve histórico do Programa Brasileiro Pró-Álcool e como Lorena foi inserida 
neste contexto. Em seguida para complementar esta parte importante de nossa 
história foi entrevistado, o prof. Alexandre Visconti, que foi um dos primeiros 

pesquisadores a vir para Lorena para realizar pesquisas na área, tanto em escala 
industrial quanto em escala laboratorial. 

Esta edição traz também texto “O quadrilátero sagrado” que promove a interação 
da EEL com as raízes culturais da cidade e com a comunidade Lorenense. 

Já tratando do futuro da Escola, uma entrevista como Prof. Dr. Nei Fernandes de 
Oliveira Junior, atual Diretor, traça as perspectivas para transformar EEL em um 

Pólo de Engenharia, o que vem de encontro com o antigo sonho dos idealizadores 
da FAMENQUIL. 
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Informações básicas 

“O Alquimista: história e memória da EEL” é uma revista publicada pela 
Escola de Engenharia de Lorena, com periodicidade quadrimestral. Seu principal 
objetivo é resgatar e divulgar a memória histórica, científica e acadêmica da 
Instituição. 

Está aberta a contribuições de profissionais, pesquisadores, funcionários e 
estudantes  que queiram apresentar trabalhos no escopo da revista. 

Copyright 

A publicação do trabalho implica a cessão integral dos direitos exclusivos de 
reprodução dos textos à Revista “O Alquimista: história e memória da EEL” 

Proibida a reprodução comercial, mesmo que parcial, sem a devida autorização do 
Editor. 
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