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Bolsistas de ouro

A

Formandos bolsistas são primeiros colocados em sete dos oito cursos da EM/UFOP

Fundação GORCEIX, perto de completar 50 anos, colaborou com milhares de estudantes carentes da Escola de Minas, facilitando seus
estudos e sua manutenção em Ouro Preto, por meio de diversos tipos de bolsas, ações assistenciais e complementação da formação
profissional. Isso contribui para que esses estudantes vençam os desafios e conquistem, de forma brilhante, a graduação em engenharia,
tornando-se profissionais éticos e capacitados de tal forma que são disputados pelo mercado de trabalho.
Os resultados apresentados por esses estudantes são um bom exemplo quando se questiona se os objetivos da instituição estão sendo
alcançados. A melhor resposta é dada por eles mesmos: entre todos os que colaram grau no primeiro semestre de 2009, sete bolsistas
foram os primeiros colocados em seus cursos!
Além disso, o aluno bolsista Hugo Rafael Nogueira Gomes foi agraciado com a Medalha da Fundação GORCEIX e o diploma de honra ao mérito, juntamente com
o formando não bolsista Fernando Brandão Rodrigues da Silva, por terem se destacado com os dois melhores alunos da Escola de Minas entre os formandos 2009.
Este é um presente e tanto que os bolsistas dão à Fundação, não só agora, no Jubileu de Ouro, mas com regularidade gregoriana. Isto mostra que os
instituidores da GORCEIX estavam certíssimos ao decidir investir nos alunos. Basta lhes dar condições adequadas de estudo, moradia, alimentação e assistência
geral que eles brilham que nem ouro.

O que vai pela FG
A “resposta” de todos os
alunos bolsistas ao apoio
recebido da Gorceix é um dos
orgulhos de nossa instituição
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24 anos, natural de Lavras Novas, distrito
de Ouro Preto, formou-se em engenharia
metalúrgica. Ele foi bolsista por quatro
anos, recebendo as bolsas de pesquisa,
de suplementação, de alimentação e de
inglês.
Ele reconhece que “a Fundação é fundamental para os universitários carentes
devido ao auxilio financeiro, que permite
aos estudantes se manterem na universidade, dedicando-se exclusivamente aos
estudos. Além disso, os cursos oferecidos
complementam formação acadêmica dos
estudantes com reflexos positivos na vida
profissional de cada um.”
Para a Escola de Minas/UFOP, ele diz
que a Gorceix é de grande importância por
dar suporte aos departamentos de engenharia, contribuindo para melhor qualidade do ensino.
(foto não disponível)

(23), formou-se em Engenharia de Controle e
Automação. Natural de Mariana, sempre residiu em Ouro Preto e foi bolsista por quatro
anos. Ele diz que “a Fundação GORCEIX foi
importante em minha vida universitária pois
o apoio financeiro permitiu, que eu estudasse com tranquilidade. Meu primeiro contato
com a Fundação foi como estagiário no setor
de TI (Tecnologia da Informação), onde convivi com pessoas incríveis que me ensinaram
e passaram valores que carregarei na minha
vida profissional.”
Ele diz que “os cursos oferecidos pela
FG são de alta qualidade e importantes na
formação profissional do engenheiro e na
sua preparação para o mercado de trabalho.”
“Agradeço a Fundação pelas obras e
auxílios concedidos à comunidade de Ouro
Preto. Nos últimos anos, a Fundação tem
sido parceira da cidade, por meio de projetos
e obras assistenciais. Agradeço e deixo um
abraço aos amigos da GORCEIX”, conclui.

(21), acabou de se formar em Engenharia
Civil e de ser aprovado para o mestrado em
Engenharia das Estruturas na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Natural
de Rio Casca (MG), Alexandre recebeu por
quatro anos a bolsa de Suplementação Educacional.
A Fundação GORCEIX, segundo ele, “é
importante para todos os alunos da Escola
de Minas, pois representa um grande auxílio
para a formação do futuro profissional, ao
permitir que o aluno realize suas atividades
estudantis com segurança e com uma infraestrutura adequada. Sou grato à Fundação
GORCEIX por ter participado da minha vida
acadêmica, sempre me apoiando nos momentos mais difíceis, fazendo com que me
sentisse um pouco mais perto de casa.”
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O que vai pela FG
O resultado brilhante,que todos
os bolsistas apresentam no final da
graduação e na vida profissional, mostra
que a Fundação está no caminho certo
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(23), natural de Ipatinga, formou-se em Engenharia Civil e foi bolsista da FG por três
anos. Ele diz que “o suporte oferecido a mim
pela GORCEIX, durante o período de graduação, proporcionou-me uma condição de vida
melhor, permitindo que eu me preocupasse
apenas com os estudos.
Dedico o prêmio de melhor aluno do
curso de Engenharia Civil à Fundação Gorceix, pois, sua presença e seu apoio em
minha vida universitária foram de extrema
importância para que eu pudesse superar
os obstáculos durante a minha formação
acadêmica”.

(22), natural de Belo Horizonte, formou-se
em Engenharia Geológica e, por quatro anos,
foi bolsista. Ela conta que “como bolsista
tive condições de viver em Ouro Preto, com
tempo para estudar e concluir meu curso da
melhor maneira possível. A bolsa de inglês
me deu oportunidade de estar mais preparada para o mercado de trabalho. O Apoio
da GORCEIX permitiu-me ainda participar de
congressos e simpósios, importantes na formação profissional. Todos esses auxílios são
fundamentais para muitos alunos da Escola
de Minas, que dependem dele. À Fundação
GORCEIX meu muito obrigada.”

(23), formou-se em Engenharia Ambiental.
Natural de Belo Horizonte contou com a bolsa de suplementação da Fundação, por três
anos. Ele explica que “a ajuda a mim conferida foi de grande valia. Supriu minhas necessidades estudantis e pessoais e possibilitou
minha estada em Ouro Preto. Ajudou-me a
pagar moradia, adquirir material de estudo
e complementar minha alimentação.”
Ele diz ainda que “a Fundação contribuiu ainda auxiliando-me com atendimento
psicológico e pagando as despesas de participação em semanas de estudo, simpósios
e concursos públicos. Ampliou meus horizontes de conhecimentos e foi importante
no meu dia-a-dia de estudante. Tudo isso
certamente contribuirá para um melhor futuro profissional em minha vida.”

(24), natural de Rio Pomba, formou-se em
Engenharia Ambiental e, por três anos, foi
bolsista da GORCEIX. Ele destaca que “um
dos principais responsáveis por eu ter concretizado minha graduação, é a Fundação
GORCEIX. Graças ao suporte que me foi
dado, pude me focar apenas nos estudos.
Além disso, proporcionou-me condições
para adquirir outros conhecimentos técnicos, a partir dos cursos por ela fornecidos
e a aprendizagem da língua inglesa, que me
ajudarão ao longo da vida profissional.” Por
outro lado, continua Toniel, “para a Escola
de Minas a GORCEIX é peça fundamental,
pois fornece condições para que seus alunos possam se tornar profissionais mais
capacitados e capazes de concorrer às melhores vagas do mercado de trabalho”.
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Gorceix em 2009
1º semestre

Atendimento aos alunos
Um total de R$ 2.885.423,00 (dois milhões, oitocentos
e oitenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e três reais)
foi investido na assistência aos alunos carentes
nos seguintes benefícios:

bolsa de pesquisas,
bolsa de iniciação científica,
bolsa de estudos,
bolsa de suplementação educacional,
bolsa de extensão,
bolsa estágio,
auxílio médico/odontológico,
bolsa de complementação da formação educacional,
bolsa para eventos técnicos científicos,
bolsa de mérito acadêmico,
integração ao mercado de trabalho,
apoio moradia estudantil

Programa Interinstitucional Fundação
Gorceix/UFOP/Prefeitura Municipal
de Ouro Preto - 1º semestre de 2009
Ao programa Interinstitucional, foram repassados, no 1º semestre,
R$ R$ 58.830,00 (cinqüenta e oito mil, oitocentos e trinta reais),
destinados às seguintes instituições:

Santa Casa de Misericóridia
Lar São Vicente de Paula
APAE
Escola de Minas • Curso Prático de Obras
Pastoral do Menor Adolescente
Coleta Seletiva
Projeto Companhia da Gente
Bolsas de Estágios
TOTAL GERAL

R$ 721,00
R$ 8.738,00
R$ 1.039,00
R$ 3.377,00
R$ 449,00
R$ 714,00
R$ 23.656,00
R$ 20.850,00
R$ 58.830,00

Normalmente a GORCEIX publica no primeiro jornal do ano

o balanço das ações de assistência aos alunos e de apoio à Escola de Minas/UFOP realizadas
no ano anterior.
Com o objetivo de ampliar a transparência com que a instituição faz questão de atuar, a
direção decidiu publicar, a partir de agora, um balanço semestral. Confira os benefícios concedidos no primeiro semestre de 2009.

Apoio à Escola de Minas
À Escola de Minas e a seus diversos Departamentos foram
destinados R$ 169.129,00 (cento e sessenta e nove mil,
cento e vinte e nove reais) distribuídos da seguinte maneira:
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Total
R$ 18.626,00
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