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COMO
O SURG
GIU A FAC
CULDA
ADE
ENGE
ENHAR
RIA QUÍMIC
CA: A
Texto: Carrol Gouveiaa

MUNIICIPAL
L DE
FAMENQUI L

ulista, Inddustria de Papel no Vale (SP),,
Pau
Ben
neficiamentto de Xistto (SP), Companhia
C
a
Sid
derúrgica Nacional
N
em
m Volta Red
donda (RJ),,
Ind
dústria Química Dupoont em Baarra Mansaa
(RJJ), Industriaa Química Sandorz em
m Rezendee
(RJJ), Industriaa Química M
Mantiqueira em Lorenaa
(SP
P), Laboratóórios Lederlle em Rezen
nde (RJ),
Na época, existiam
e
ccinco Facu
uldades dee
Eng
genharia Quuímica em ttodo territórrio nacionall
e grande
g
dificuldade de eencontrar mão
m de obraa
esp
pecializada no país. Pensava-se que a
imp
plantação da faculddade de engenhariaa
quíímica aqui no
n Vale do Paraíba ben
neficiaria o
dessenvolvimennto industrrial region
nal atrairiaa
nov
vas indústrias e aceleraaria o desen
nvolvimentoo
tecn
nológico e o ensino supperior.
Naquele temppo, a cidadde de Loren
na ofereciaa
uldade, poiss
estrrutura física para abriigar a Facu
posssuía um prédio, que innicialmente deveria serr
desstinado a uma
u
escola primária ou
o de grauu
médio.

Cel Luuiz Sylvio Teixeeira Leite à esquuerda
Foto Accervo Memóriaa EEL

Em 1969 um grupo de professsores militaares
incentivadoos pelo Corronel Sylvioo Luiz Teixxeira
Leite, foi convidado a colabborar com os
Poderes Exxecutivo e Legislativoo da cidadee de
Lorena, com
c
a finnalidade de
d estudar as
de uma
possibilidaades funciionamento
u
faculdade de
d engenharria químicaa e de organnizar
a documenntação neceessária paraa fundaçãoo da
mesma.
Nessa doccumentaçãoo a equipe montada por
Teixeira Leite
L
indiccou vários pontos para
p
justificar a criação desta faculdade. Na éppoca
existiam 100
1 indústriias químicaas no Valee do
Paraíba, entre elaas:a Indússtria Quím
mica
Mantiqueirra, a BA
ASF Brasilleira S/A, A
Valparaíbaa Indústria de Explosivos, a Kaaiser
Alumínio S/A., a Fáábrica Presiidente Varggas,
Explosivoss Broca e Meirelles,
M
L
Laticínios
L
Leite

A Faculdade poderia taambém con
ntar com o
corrpo de Engeenheiros Quuímicos de Piquete daa
Fáb
brica Presidente Varggas (FPV),, formadoss
pello Instituto Militar de Engenhariaa (IME), oss
quaais poderiam
m constituiir o corpo docente daa
futu
ura faculdade. Os estuudantes de Lorena
L
e daa
reg
gião e todo Vale,
V
desdee São José dos
d Camposs
até Barra do Piraí, no E
Estado do Rio,
R teriam
m
um
ma Faculdaade de ffácil acessso e nãoo
preecisariam see deslocar ppara os gran
ndes centross
parra se qualifficarem. A faculdade de Lorenaa
pod
deria ser também
t
um
ma continu
uidade doss
Colégios Técnnicos Quím
micos que ex
xistiam em
m
Itajjubá e Cachhoeira Paulissta.
Parra atender a demanda dde mercado de trabalhoo
reg
gional, a Faaculdade ao longo dos seus cincoo
ano
os de currso, forneeceria três diplomass
deffinitivos, isto é, Tecnnólogos Quíímicos, em
m
doiis anos; Engenheiroos Operaccionais dee
Qu
uímica em três e finnalmente, Engenheiros
E
s
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Químicos em cinco anos.
a
Nesse contexto, a
Faculdade visava á integração
i
v
vertical
doss
diferentes e gradattivos níveiis técnicoss
necessárioss
as
I
Indústrias
Químicass,
começandoo pelo Técnnico-Industrrial e tendoo
por ápice o engenheiroo químico.
Neste esstudo, levvou-se tam
mbém em
m
consideraçção, a topoografia planna e climaa
privilegiaddo e sua localização entre
e
o eixoo
Rio-São Paulo,
P
interligada à “Rodoviaa
Fernão Diaas” através de Itajubáá, em Minass
Gerais.
O plano innicial era criiar a faculdaade mantidaa
pela Prefeitura Municipal de Loorena, e mais
m
tarde seria mantida peelo Governoo do Estado de
São Pauloo, nos moolde da Faculdade
F
de
Guaratinguuetá. O prinncipal objettivo era atrrair
estudantes,, oferecenddo estímuloo e confiaança
aos “filhos da terra””, bem com
mo a vindaa de
outros paraa Lorena.

Prédiio cedido pela Prefeitura
P
para Instalação da FAMENQUIL.
F
A
Avenida Cap. Messias
M
Ribeiro
Foto Acervo memória EEL

Para concluir transcrrevemos o manifesto do
major Luizz Sylvio Teeixeira Leitee no Pareceer nº
79/69: “a Faculdadee proposta constitui uma
u
i
iniciativa inovadora
e pioneira; apresenta um
planejamennto muito seguro, o que é uma
u
garantia da qualiddade de ensino
e
a ser
oferecido posteriorme
p
ente; justifiica plenameente
um tratamento excepccional querr por se insserir
num quadrro vital de nosso
n
desenvvolvimento””
Fontes con
nsultadas:
1) Doccumento paraa a criação da
d Faculdadee de
Engenharria Química de
d Lorena. Daatado de 8 de abril
de 1969. Arquivado noo “Acervo Meemória” da EE
EL.
2) Facuuldade Municcipal de Engennharia de Lorrena.
FAMENQ
QUIL. Autorrização paraa funcionameento.
Parecer do
d Conselho Estadual
E
de Educação.
E
Parrecer
nº 79/69 aprovado
a
em 2.2.1970.
3) Cartta do Gen.. Div José Alves Maartins
encaminhhada ao Goverrnador do Esttado de São Paulo
P
Laudo Naatel. (1971)
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