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São Paulo, 19 de junho de 2006. 

Prezados Docentes, Funcionários e Estudantes da 
USP-Lorena 

Como é do conhecimento de todos, com a aprovação do 

Conselho Universitário da USP e o Decreto do Governador de 

30 de maio, foi concretizado o processo de extinção da 

Faenquil e a sua incorporação à USP. Com isso, a USP-Lorena 

(EEL – Escola de Engenharia de Lorena) tornou-se a 38ª 

Unidade da nossa Universidade, o que muito nos honra e, 

estou certa, também a vocês.  

A incorporação pela USP dos cursos médio e 

profissionalizante, dos Cursos de Graduação – Engenharia de 

Materiais, Engenharia Bioquímica, Engenharia Química e 

Engenharia Industrial Química –, além dos Programas de Pós-

Graduação, propicia a ampliação das vagas (240) oferecidas 

pela USP na estratégica área das engenharias e, ao mesmo 

tempo, a manutenção da imprescindível excelência do ensino e 

da pesquisa das nossas três Unidades a ela dedicadas – 

Escola Politécnica, Escola de Engenharia de São Carlos e 

Escola de Engenharia de Lorena. 



 

 

GABINETE 
DA 

REITORA 

Rua da Reitoria, 109 – Cidade Universitária – 05508-900 – São Paulo – SP – Brasil 

Fone: (55-11) 3091-3500 / 3812-6200 – Fax: (55-11) 3815-5665 

 

Ao longo dos seus 37 anos de história, a Faenquil formou 

2.300 profissionais nos seus cursos de graduação, além de 49 

doutores e 194 mestres. Além de contribuir com o estado e o 

país na formação de recursos humanos qualificados, os 

resultados das suas pesquisas em áreas tecnológicas de ponta 

têm promovido impactos positivos para o desenvolvimento de 

setores industriais estratégicos, como o químico e o metal-

mecânico, dentre outros.  

Esse desempenho atesta a capacidade e a qualidade dos 

seus docentes e funcionários que agora passam a se dedicar à 

nossa Universidade e, ao mesmo tempo, justifica plenamente o 

apoio e o orgulho que lhes são dispensados pela comunidade 

de Lorena e o reconhecimento dos paulistas em geral.  

Estou certa, portanto, que é extremamente proveitosa 

para todos essa nova Escola de Engenharia. Por um lado, 

porque propicia à USP atuar em novas áreas do ensino e da 

pesquisa e em uma região do estado onde não tinha presença 

efetiva.  
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Por outro, porque abre à comunidade da ex-Faenquil o 

rico e diversificado leque de oportunidades para o seu 

crescimento e aperfeiçoamento profissional, acadêmico e 

cultural, daquela que é atualmente a mais importante 

Universidade da América Latina.  

Como Reitora da USP, reitero à comunidade da USP-

Lorena o meu firme propósito de propor e apoiar as iniciativas 

que visem assegurar e ampliar as condições e a capacidade de 

trabalho dos seus recursos humanos, o aprimoramento das 

atividades de ensino e pesquisa e, por conseguinte, a 

qualidade da sua imprescindível contribuição à educação 

superior, à ciência, à tecnologia e ao desenvolvimento social e 

econômico do estado e do país.  

Sejam todos bem-vindos à USP! 

 

Suely Vilela 

Reitora da USP 


