
 

Ata da 103ª (centésima terceira) reunião do Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Alfenas. 

 

 

Nessa maravilhosa e inolvidável tarde de outono, ainda iluminada pelos 

últimos raios do sol do dia 03 de abril de 2014, reuniram-se no salão do 

Alfenas Tênis Clube de Alfenas - Jardim Aeroporto, sob a presidência do 

Magnífico Reitor e Presidente do Conselho Universitário, Prof. Paulo 

Márcio de Faria e Silva, os senhores professores, servidores técnico-

administrativos e discentes integrantes do Conselho Universitário, ex-

dirigentes, demais professores, servidores técnico-administrativos em 

educação, alunos, Prefeito Municipal de Alfenas, Sr. Maurílio Peloso, 

autoridades constituídas, grande número de convidados representando a 

comunidade alfenense e região. Todos imbuídos de enorme alegria e emoção 

que poderíamos até comparar com o sentimento presente nos corações 

daqueles pioneiros que foram os responsáveis pela criação e perpetuação 

desta Universidade, no longínquo dia 03 de abril de 1914. Com o ideal de 

“ensinar e preparar a mocidade para o futuro”, os que batalham atualmente 

se sentem orgulhosos de poderem aqui se fazer presentes perante a 

assembleia, com a finalidade de se celebrar, com grande júbilo, a passagem 



dos 100 anos de fundação da antiga EFOA, hoje, Universidade Federal de 

Alfenas – UNIFAL-MG, que plantou a boa semente e produziu bons 

frutos ao longo de sua caminhada e que irá prosseguir com essa meta de se 

plantar as boas sementes a fim de que deem muitos outros bons frutos daqui 

em diante. A UNIFAL-MG é, de fato, um patrimônio valiosíssimo do qual 

temos que cuidar para que os objetivos primordiais inspirados pelo 

idealizador João Leão de Faria e seus companheiros - há um século - sejam 

preservados para o bem não só da cidade Alfenas, mas do Estado e do País! 

E que os diretamente ligados à instituição tenham em mente o sonho de 

fazer a UNIFAL-MG cada dia melhor e conceituada. Não deixar que a 

incredulidade, própria dos derrotistas, contamine e impere, fazendo com que 

sonhos deixem de ser realidade. Só mesmo aqueles que se espelharam no 

exemplo e no idealismo de João Leão de Faria fizeram com que o 

pensamento que norteou o fundador se mantivesse até os dias atuais. É 

justo que rendamos nossas homenagens e demonstremos respeito e gratidão 

aos que deram a sua contribuição para que a EFOA – UNIFAL-MG - 

chegasse até aqui com tantos méritos e inestimáveis serviços dedicados a 

cidade de Alfenas, a seus filhos e a juventude de diversas partes do Brasil. 

É uma infinidade de personalidades que correríamos o risco de não conseguir 

citar todas. Porém, vamos prestar a nossa homenagem a todos, sem exceção, 



através dos nomes que mencionaremos a seguir: João Leão de Faria, 

Nicolau Coutinho, Luiz Alves de Almeida, Arlindo Pereira, Roque N. 

Tamburini, Emílio Soares da Silveira, Aprígio de Carvalho Júnior, Pedro 

Martins de Siqueira, Paulo Passos da Silveira, Amélio da Silva Gomes, 

Lamartine de Barros Duarte, Nilo Bernardes da Silva, Antônio Silveira, 

Hélio de Souza, Vínio Barbosa Tamburini, Afrânio Caiafa de Mesquita, 

João Batista Magalhães, José Renan Vieira da Costa, Maciro Manoel 

Pereira, Antônio Martins de Siqueira e Paulo Márcio de Faria e Silva, 

atual reitor e na pessoa do qual estendemos a homenagem aos servidores 

técnicos, docentes e alunos que integram a Sede da UNIFAL-MG em 

Alfenas e nos “campi” avançados de Varginha e Poços de Caldas.   Registra-

se, desta forma, a comemoração dos 100 anos de fundação da EFOA, 

transformada em Universidade Federal de Alfenas, sob a presidência do 

Magnífico Reitor, Prof. Dr. Paulo Márcio de Faria e Silva, com a presença 

da Vice-Reitora, Profa. Dra. Magali Benjamin de Araújo, ilustres 

convidados e da Secretária Geral, Adriana Teófilo Silva Vieira. Nada mais 

a registrar, eu, Sebastião Meira, Secretário “ad hoc” lavrei esta ata que 

segue assinada por mim e pelos presentes: 

 


