O Futuro é o
Nosso Presente

Ao final de mais um ano, é com grande
satisfação que os integrantes do IME
podem constatar que a missão foi
cumprida. A Turma General Armando
Dubois Ferreira completou o seu ciclo
e representa o resultado concreto
do trabalho diuturno realizado no
Instituto. Esse feito comprova a perfeita
sincronia na conjugação de esforços
nas áreas acadêmica, administrativa
e institucional, garantindo o melhor
resultado possível.
O ano de 2012 se apresenta com novos
desafios, mas os professores e alunos, os
civis e militares, os homens e mulheres
integrantes do IME estarão sempre
unidos em torno de um objetivo comum:
manter a excelência na formação dos
Engenheiros Militares para o Exército e
para o Brasil.
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As experiências e as conquistas do
passado servirão como estímulo para
que o IME continue a cumprir sua
missão institucional com a vibração e o
vigor tradicionais. Que venha 2012!...
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Visitas
Estado-Maior do
Exército
No dia 25 Nov 11, uma comitiva da 4º Subchefia do Estado-Maior do Exército (EME) realizou uma visita ao IME, com o
objetivo de conhecer os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento de Material de Emprego Militar (MEM). Na oportunidade, o Gen Bda Cláudio Coscia Moura, militar mais antigo da
comitiva, pôde constatar a importância do trabalho desenvolvido na Instituição.

Comitiva do
Exército dos EUA
No dia 01 Nov 11, o IME recebeu a visita de uma Comitiva
do Exército dos EUA. O Gen Bda John J. Mcguiness, Subcomandante do Comando de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento (RDECOM), estava acompanhado do Cel Donald
Gibson, Comandante do Comando Avançado do RDECOM; do
Dr. Wei-Jen Su (PhD), Diretor do Centro Latinoamaricano de
Tecnologia Internacional (ITC-LA) e demais integrantes. A visita serviu para estreitar os laços de cooperação e de amizade
entre os dois países.

A comitiva da 4ª Subchefia em visita aos laboratórios do IME.

Comitiva do Exército dos EUA, durante exposição do Comandante do IME.

Concludentes do CFOR
Os alunos do 1º ano, que
optaram pela reserva e concluíram o Curso de Formação
de Oficiais da Reserva (CFOR),
foram declarados Aspirantes a
Oficial e receberam a Espada
em Formatura Militar realizada no dia 25 de novembro. A
Aspirante Nadia Ayad, melhor
classificada na Instrução Militar, foi condecorada com a
Medalha Correia Lima.

Visite a nova página eletrônica do IME
A comunicação ficou otimizada, com maior facilidade de navegação e
com o aumento da interatividade, facilitando o acesso aos conteúdos.
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Entrega da Espada e da Medalha à Aspirante Nadia Ayad.

O IME também está
nas redes sociais.
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Eventos e
Solenidades
Exposição
do Dia da
Bandeira
Foi organizada, no saguão do IME, uma
exposição com os trabalhos dos alunos da
Escola Municipal Gabriela Mistral, relativos
ao Dia da Bandeira. Em visita ao Instituto,
esses "brasileirinhos" receberam lições sobre a importância da Bandeira Nacional e
participaram de atividades recreativas.

Formandos de 2011
No dia 08 Dez, depois de concluírem o Curso de Formação
e Graduação (CFG), com duração de 5 anos, os integrantes da Turma General Armando Dubois Ferreira receberam
a Espada de Oficial. Familiares dos formandos e autoridades
prestigiaram a Formatura Militar, que foi precedida pela Cerimônia de Colação de Grau, na qual foram graduados 84
novos engenheiros.
Nesse universo estão incluídos os concludentes do Curso
de Graduação (CG), com duração de 4 anos, destinado aos
Oficiais formados pela Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), que prestam concurso para ingressar no IME. Neste ano, funcionou também o Curso de Formação de Oficiais
(CFrm), destinado a engenheiros graduados em instituições
civis e que, após aprovação em concurso, são formados Ofi-

Cerimônia de entrega de prêmios.

ciais do Quadro de Engenheiros Militares (QEM), num curso
de 1 ano. Ao todo, concluíram os cursos do IME: CG – 10,
CFG (ativa) – 50, CFG (reserva) – 24, CFrm – 2.

Cerimônia de Colação de Grau.

Comandante do Exército entrega a Espada ao
1º Ten Paz, primeiro colocado da Turma.

Familiares entregam a Espada de Oficial aos Formandos.
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Encerramento
do Ano Letivo
O Encerramento do Ano Letivo foi realizado
no dia 30 Nov 11. Nessa ocasião, o Comando
do IME enfatizou as realizações institucionais
e acadêmicas de 2011. Em seguida, houve
uma Apresentação Cultural e uma confraternização reunindo os integrantes do IME.

Apresentação
Cultural no
auditório do IME

Ícones da Ciência
Leonardo da Vinci
(1452 - 1519)

Uma das figuras mais importantes do Renascimento, destacou-se como cientista, matemático,
engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor,
arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhecido como o precursor da aviação e da balística. Sua
curiosidade era insaciável e superada apenas pela
sua capacidade de invenção.
É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, sendo que a “Mona Lisa” e “A Última Ceia” estão entre seus quadros mais famosos. O desenho do “Homem Vitruviano” também
é um ícone cultural e universal.
Leonardo é reverenciado por sua engenhosidade tecnológica; concebeu ideias muito à frente de
seu tempo, como um helicóptero, um tanque de
guerra, o uso da energia solar, uma calculadora, o casco duplo nas embarcações, e uma
teoria rudimentar das placas tectônicas.
Como cientista, foi responsável por grande avanço do conhecimento nos campos da
Anatomia, da Engenharia Civil, da Óptica e da Hidrodinâmica.
É considerado o maior gênio da História, em vista dos seus múltiplos talentos e habilidades, aliados à sua incomum criatividade.

Acesse a versão eletrônica deste NOTICIÁRIO no endereço: www.ime.eb.br
– Expediente –
Conselho Editorial: Gen Bda Rodrigo Balloussier Ratton – Cmt IME;
Ten Cel R/1 Munir Mohi; Maj Jomane.
Distribuição: Seção de Comunicação Social
Imagens: Sgt Vanderlei e Sgt Rogério Luíz
Apoio: Fundação
Ricardo Franco
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