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No tempo do nascimento da FAMENQUIL, o
Brasil era governado pelos militares. Assim, a
FAMENQUIL nasceu, por obra dos militares
do exército, que trabalhavam na FPV – Fábrica
Presidente Vargas – Piquete, hoje chamada de
IMBEL (Indústria de Material Bélico), assim
como o ITA, em São José dos Campos, veio
pelas mãos da Aeronáutica.
Nesse contexto, o corpo docente da
FAMENQUIL iniciou-se com profissionais
formados pelo IME (Instituto Militar de
Engenharia) e ITA (Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica) sendo portanto um dos melhores
corpos docentes do Brasil.
O Brasil vivia a época do “Milagre
Econômico” (1969-1973) período de um
vertiginoso desenvolvimento. Com a criação da
FAMENQUIL, a idéia inicial era a de
transformar a região em um grande parque
industrial nos moldes do Vale do Rhur da
Alemanha, maior região industrial da Europa
daquela época.
A intenção e a certeza de que a criação da
FAMENQUIL atrairia indústrias para o Vale
do Paraíba era tamanha que as empresas
fornecedoras de energia elétrica da época
(CESP, CEMIG, Furnas e Ligth) foram
consultadas com relação à possibilidade de
grandes indústrias se instalarem na região. A
resposta à consulta foi que havia um superávit
esperando pelo desenvolvimento industrial do
Vale do Paraíba.

Você sabia?
- Que a FAMEQUIL foi criada com a
grande esperança de transformar a
região em um grande parque industrial
no país?
- Que a localização da Faculdade em
Lorena foi considerada estratégica por
ter a Rodovia Presidente Dutra e a
Estrada de Ferro Central do Brasil
ligando à cidade aos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo?
- Que naquela época a mão de obra de
um engenheiro era tão rara que as
indústrias buscavam estrangeiros para
suprir a demanda?
- Que de imediato a intenção era que o
corpo docente, logo após a criação da
Faculdade, oferecesse um curso “prévestibular” para atrair jovens para área?
- Que naquele tempo havia cerca de 100
indústrias no Vale do Paraíba e que os
engenheiros aqui formados deveriam
alimentar esse mercado?
- Que a Faculdade, a princípio, contava
com um corpo de militares engenheiros
que trabalhavam na antiga FPV,
formados pelo IME e militares que
trabalhavam no ITA de São José dos
Campos?.
- Que se pensava que a criação da
Faculdade na região iria frear o êxodo
dos jovens para outras cidades em busca
de instrução e emprego?
- Que na proposta da criação da
Faculdade está registrada a intenção de
torná-la uma instituição Estadual?
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