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Apresentação  

. 

 

Resgatando a memória da Instituição e reconhecendo o trabalho das  

pessoas que fizeram a história da atual EEL fica gravada neste fascículo  

a homenagem ao prof. Alberto Tammenhain, aposentado, que foi por 

muito tempo docente na Instituição. Também fica registrada a despedida 

ao prof. Carlos Eduardo Vernes Mack que deixa a Instituição após 41 

anos de trabalhos prestados. 

 

Com ênfase no olhar para o futuro é apresentada a visita do staff da  

reitoria da USP à EEL visando conhecer as realidades e necessidades,  

da escola visando traçar um planejamento conjunto da  

infraestrutura, expansão acadêmica e recursos humanos.  A parceria da 

EEL com o MIT e a conquista do 2º lugar do Prêmio Jovem Cientista, 

pela aluna Cibele Rosa Oliveira Carvalho mostram que o futuro já 

começou. 

 

Na seção "Conheça a cidade de Lorena" o Prof. Francisco Sodero Toledo 

apresenta um artigo sobre o Palacete Veneziano construção que se 

destaca na paisagem urbana da cidade. 

 

Boa leitura!  
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