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Como sempre acontece, no aniversário da Escola de Minas (137 anos), lembramos 
o fundador dela: Henri Gorceix. Esse ano, resolvemos mostrar os resultados da obra 
desse mestre: seus alunos. 

Assim, o Suplemento Especial 2, apresenta a biografia de Carneiro Felippe, 
publicada, anteriormente,  em 1972, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), mostrando um dos artífice da criação do CNPq, marco decisivo para a 
Ciência brasileira. Trata-se de uma pesquisa  realizada pelo prof. Serra Costa com o 
apoio do então presidente, na época, da CNEN, Hervásio Guimarães de Carvalho.

Outro exemplo, foi uma crônica publicada no jornal “O Estado de Minas” em 
6/12/1987, de autoria do Prof. Haroldo Zeferino, sobre o centenário do Dr. Domingos 
Fleury da Rocha, mostrando seu trabalho de pesquisas nas áreas de siderurgia, 
educação, etc. 

A intenção da REM é manter viva a memória da Escola de Minas, mostrando 
que ela, ainda, tem forças para formar líderes para servir o Brasil.

Prof. Jório Coelho 
Editor

In tradition with the day set aside to commemorate the establishment of the School 
of Mines (137 years ago), we honor its founder: Henri Gorceix.  This year, we have 
decided to demonstrate the results of his achievement by introducing the reader to two 
of its outstanding students. 

As such, the Special Supplement No. 2, first of all, presents the biography of 
Carneiro Felippe, previously published in 1972 by the National Commission for Nuclear 
Energy (Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN), which demonstrates one of 
the artifices used for the creation of CNPq, a decisive move for Brazilian science.   This 
biography is based on the research of Prof. Serra Costa with the support of the then 
president of CNEN, Hervásio Guimarães de Carvalho. 

And secondly, there is a report published by the newspaper “O Estado de Minas” 
on December 12, 1987, written by Prof. Haroldo Zeferino, honoring  the 100th birthday 
of Dr. Domingos Fleury de Rocha (in memorium) and presenting his research in the 
areas of siderurgy, education, etc.

It is the intention of REM to maintain alive the memory of the School of Mines, 
showing that it still has forces to form leaders to serve Brazil.

Prof. Jório Coelho 
Publisher
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