Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas
____________________________________________________________________________

Ouro Preto, 21 de Abril de 2021
Ilmo Sr.
Prof. Dr. Issamu Endo
DD. Presidente do Conselho Departamental da Escola de Minas da UFOP
Ref.: Encaminhamento de candidatura ao título “Professor Emérito”

Prezado Sr.,
Na qualidade de Presidente da A3EM – Associação dos Antigos Alunos da Escola
de Minas de Ouro Preto cumpre-me encaminhar-lhe o conjunto de depoimentos que
foram reunidos por esta Associação, após terem sido recolhidos em atendimento ao
pleito de alguns ex-alunos da Escola de Minas, tendo como referência a Resolução CDEM
1183 de 10 de Março de 2020. Este pleito teve por motivação apresentar o nome do
Prof. Dr. Walter Arcanjo Dornelas para apreciação deste egrégio Conselho visando
indicar seu nome ao Conselho Universitário da UFOP para a possível concessão do título
“Professor Emérito da Escola de Minas”, ainda que na condição “in memoriam”.
Complementarmente aos “depoimentos”, anexamos cópias de documentos que
constam do livro “Centenário da Escola de Minas”. Estes documentos sintetizam a
carreira do Prof. Walter Arcanjo Dornelas, enquanto pesquisador e docente durante sua
trajetória na Escola de Minas.
O conteúdo dos depoimentos não deixa dúvidas quanto ao legado do Professor
Walter para a Escola de Minas durante sua longa trajetória profissional, atuando como
Professor e Pesquisador no extinto “Instituto Costa Senna” - instituição por intermédio
da qual se beneficiou de apoio para desenvolver sua Tese de Doutorado, em Metalurgia
Física, na École des Mines de Paris, nos anos 60 do século passado. O Instituto Costa
Senna foi uma Instituição criada nos anos 1960 por iniciativa da Escola de Minas e da
Fundação Gorceix visando ao apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento em
curso no Departamento de Metalurgia da EMOP. Esta experiência profissional do
Professor Walter Arcanjo Dornelas, limitada naquela época a poucos professores
brasileiros, trouxe inúmeros benefícios para a Escola de Minas tão logo ele aqui
retornou. Inicialmente, o Professor Walter passou a integrar a equipe do quadro
permanente de Professores do curso de Mestrado em Metalurgia onde, além de
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ministrar cursos, assumiu a responsabilidade de coordenação das pesquisas que
recorriam à técnica de Difração de Raios – X. Na sequência desta experiência dedicouse ao ensino de Física, para os cursos de graduação da Escola de Minas. Homem culto,
requintado no trato interpessoal, rigoroso para com os assuntos institucionais,
apaixonado pela Escola que o formou e com a qual compartilhou a sua vida. No contexto
da época em que atuou, o seu desempenho atendeu às exigências que colocavam em
destaque aqueles que se dedicavam à pesquisa e, nas atividades de ensino os inúmeros
depoimentos não deixam dúvidas quanto à qualidade de conteúdo e rigor pedagógico.
Nesses depoimentos, alguns dos seus ex alunos colocam em destaque vários
aspectos da conduta corriqueira do Professor Walter, no que respeita ao
comprometimento com a qualidade das aulas ministradas, dos materiais de referência
(alguns de sua própria autoria) e com o ineditismo de alguns temas desenvolvidos,
fazendo o ensino de Física na Escola de Minas diferenciar-se dos congêneres nacionais:
destaco, em especial, os cursos de “Análise Dimensional” e “Óptica Geométrica”.
Não poderia faltar, nestes documentos, declarações afetuosas e de
agradecimento às contribuições que o convívio com um Professor, pleno de qualidades,
trouxe, marcando a formação de caráter e de respeito de todos para com a Sociedade
na sua mais complexa e ampla organização.
Na qualidade de mais um dos seus ex alunos não poderia deixar de me
manifestar face aos laços de amizade que desenvolvemos por força de inúmeros fatores.
Por um lado, o fato de ter tido a oportunidade de conviver, muitos anos após sua
passagem pela França, com alguns de seus ex colegas da época de doutoramento: um
deles, em especial, Dr. Richard Penelle, foi o orientador da minha Tese de Doutorado.
Naquele ambiente universitário francês, sempre que a ocasião permitia, a conduta
profissional e científica do Professor Walter era lembrada, sempre carregada de elogios.
Por outro lado, o convívio regular no dia a dia das nossas atividades na EM/UFOP
aproximou-nos mais ainda e, por inúmeras ocasiões, tivemos conversações que
transitaram das lembranças às expectativas quanto ao futuro da educação no Brasil e,
particularmente, na Escola de Minas.
Sendo o que se apresenta para a ocasião, a A3EM agradece a atenção dos
membros do Conselho Departamental da Escola de Minas da Universidade Federal de
Ouro Preto e reitera estima e consideração a todos.
Atenciosamente

___________________________
Prof. Dr. Adilson Rodrigues da Costa
Professor Titular da EM/UFOP – Aposentado
Presidente da A3EM
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Prof. Walter Arcanjo Dornelas

WALTER ARCANJO DORNELAS
Nascido em “Senhora dos Remédios, Minas Gerais, 9/5/1933.
Técnico pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Engenheiro Metalurgista pela Escola Federal
de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, turma 1961 e Engenheiro Civil pela mesma,
Turma 1963. Pós-Graduação: Doutoramento (opção Ciências) pela Universidade de Paris.

Professor de Física na EFMOP de 1961 a 1964.
Estagiário no Centro de Pesquisas Metalúrgicas da Escola de Minas de Paris: Setembro de 1964 a
Janeiro de 1968.
Pesquisador do Instituto Costa Senna.
Professor de Física I da EFMOP.
CARGOS E FUNÇÕES:

Quando estudante: Professor de Matemática, Física e Desenho no Colégio Arquidiocesano de
Ouro Preto; Professor de Matemática no Colégio Estadual de Ouro Preto; Coordenador e Professor
de Física no Curso Pré-Vestibular anexo à Escola de Minas; auxiliar de engenheiro na Cia.
Industrial Ouropretana; Monitor de Física no curso de Geologia da CAGE, ministrado na Escola de
Minas; Estagiário no Instituto de Pesquisas Radioativas da UFMG; trabalhos diversos de
engenharia civil, para particulares e para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
Como Técnico Metalurgista: Chefe de turno no Departamento de Fundição da CSN, em Volta
Redonda.
Como Engenheiro: Professor de Física Geral I, de 1961 a 1964, agosto, na Escola de Minas;
Estagiário (por mais de 03 anos) no Centro de Pesquisas Metalúrgicas da Escola de Minas de Paris
e nos Laboratórios de Metalurgia da Faculdade de Ciências de Orsay
(França); Engenheiro Pesquisador do Instituto Costa Senna da Fundação Gorceix; Diretor de
Ensino da Escola de Minas e, em consequência, Presidente da Egrégia Congregação;
Coordenador e estruturador do primeiro Concurso Vestibular unificado da UFOP.
BOLSAS DE QUE FOI BENEFICIÁRIO: da Fundação Gorceix; do Governo brasileiro, através da
CAPES por dois anos; do Governo Francês por 03 períodos de 09 meses; Joliot-Curie da Comissão
de Energia Atômica da França por 01 ano.
CARGO E FUNÇÃO : Professor Titular de Física na Escola de Minas e Metalurgia da UFOP.

TRABALHOS PUBLICADOS:
1 – Contribuition à l`étude des variations du paramétre cristallin avec la composition de
solutions solides entre le protoxyde de fer et de manganèse à 1050C. C. R. Acad. Sc. Paris, t.
260 – 1965 – p. 4771 (em colaboração)
2 - Contribuition à l`étude spinelles mixtes formes par oxidation à 1050C des solutions solides
entre protoxyde de fer et de manganèse. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 261 – 1965 – p. 2665 (em
colaboração)
3 – Relations entre le comportement à l`oxydation des protoxydes mixtes de fer et de
manganèse et leur structure lacunaire. C. R. des Journées Internationales d`Études sur
Oxydation des Métaux. 6.7.8X.1965 p.267 – Publicado também na Acta Bélgica VII
(1967- p. 11). (em colaboração).
4 – Étude comparative de l`électrotransport dans quelques oxydes métalliques à haute
température. Conferência pronunciada pelo Prof. LACOMBE, no Congresso sobre a Difusão
realizada em BADEN-BADEN (Alemanha) de 01 a 03 de Junho de 1966 (em colaboração).
5 – Diffusion sous champ éléctrique de l`oxygène aux temperatures de 900C et 1000C dans
l`oxyde
d`uranium UO2. J. Mat. Ncl. 21, 1967, 100 (em colaboração).
6 – Solubilité des precipités de niobium dans l`austénite dans le cas d`aciers de construction à
bas carbone et contenant des très faibles quantités de niobium. C. R.
7 – Application de la diffusion sous champ électrique entre 900C et 1100C à la determination du
coefficient de diffusion de l`oxygène dans l`oxyde d`uranium UO2 . C. R. Acad. Sc. Paris – t.
265 – 1967 – 359 – Série C (em colaboração).
8 – Étude comparée de la diffusion sous champ électrique à haute température dans les oxydes
UO et TiO2 . Tese – Paris 1967.
9 – La transformation martensitique massive. 2a Tese – Paris 1967.
10 – Dosagem de fases através de técnicas de difração de raios – X. Metalurgia ABM. No. 140
– Vol. 25 – pp. 509 – 520 (em colaboração).
11 – Estudo do envelhecimento de dois aços carbono fasbricados pela CSBM
(Relatório Interno do ICS).
12 – Análise Dimensional (Apostila) – EMOP – 1974.
13 – Instrumentos de Medida. (Apostila) – EMOP – 1974.
14 – Introdução ao curso de Física. (Apostila) – EMOP – 1974.
15 – Campos Vetoriais – Apostila – EMOP – 1975.
16 – Um útil Temporizador – Sinalizador – Revista ANTENNA – Julho de 1975. (em
colaboração).

Apoios à indicação ao título “Professor Emérito” ao
Professor Walter Arcanjo Dornelas.
Na qualidade de antigo aluno, graduado na Escola de Minas/UFOP e ex-aluno do Prof.
Walter Arcanjo Dornelas manifesto meu apoio para que a ele seja indicado, in
memoriam, ao título de “Professor Emérito” com a seguinte argumentação e
apoios que se seguem:

WILLIAM THOMAS VON KRÜGER
ENGENHARIA GEOLÓGICA - 1981/1
WhatsApp +55 31 9 9129 5472
”O professor Walter Dornelas foi um inspirador, não só na minha vida profissional, mas
também como exemplo de caráter e sobriedade nas atitudes. Foi um professor, que me
motivava a assistir a sua aula, que na realidade era um show de organização, coerência
e competência. Era detalhista e extremamente claro na sua fala e gestos, não
dando dubiedade ás suas colocações ou orientações.
Fui aluno dele por mais dos 4 semestres, necessários e sempre ficava muito
impressionado com a linha de raciocínio que ele impingia às suas aulas, deixando a
turma ligada ao desenvolvimento das explicações.
Apesar de ter sido frequente, nas suas classes, por vários semestres, já que constei, 3
x Física 1, 2 x Física 2 e 1 vez Física 3, nas suas listas de chamada, não perdia as
suas aulas, pois, o achava brilhante na forma de transmitir ensinamentos, não só da
Física, mas também, da disciplina, da responsabilidade e da educação, para com as
pessoas. Foi um grande mestre. Tenho muito orgulho de ter sido um aluno que desfrutou
das suas aulas. Me considero um privilegiado de ter visto a primorosa simplicidade de
nos transmitir a complexidade das físicas do curso básico. Não só dentro da sala de aula,
mas em todos os lugares, aquele professor, esbanjava elegância de humildade, com
uma disponibilidade incrível de conversar sobre qualquer assunto.
Prezado Professor Dornelas, você, com certeza foi um diferencial na minha vida e com
certeza na vida de todos os seus alunos. Muito obrigado.”

JOSÉ RUBENS G. CARNEIRO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1979/2
WhatsApp +55 31 9 9905 0061
“Dr. Walter Dornelas, é lembrança contínua em meus dias de sala de aula. Motivo de
prazer e emoção, em reencontrá-lo. Orgulho de ter convivido e o apreciado. Profissional
exemplar.”

MAURÍCIO DOS SANTOS GOMES
ENGENHARIA DE MINAS 1978/2
WhatsApp +55 31 9 9248 1060
“Prof. Walter Dornelas, inesquecível professor e quem vi usar pela primeira vez a palavra
tirocínio que eu não conhecia e achei muito interessante na época. Além das qualidades
de mestre que já muitos falaram e não tenho muito a acrescentar, também protegia
os cachorros, principalmente os abandonados, que os recolhia e cuidava deles em seu
sítio. Pessoa boa com as pessoas e animais. Ótimas lembranças.”

MAURÍCIO DOS SANTOS GOMES
ENGENHARIA DE MINAS 1978/2
WhatsApp +55 31 9 9248 1060
“O rigor com as coisas pessoais era tamanha que não aceitava e não tinha em seu
computador pessoal cópias de aplicativos que não fossem originais, ou seja, pagava por
elas o que não é praticado pela imensa maioria.”

ANTONIO LANDI BORGES
ENGENHARIA DE MINAS 1979/1
WhatsApp +55 31 9 9989 3257
“A postura profissional e ética era e certamente é, exemplo a ser seguido. Estes
valores, hoje, perderam o significado, principalmente a ética. Como boa parte dos alunos,
tb passei apertado com a física II.
Tenho o prof. Dornelas como um exemplo e assim o fiz na minha vida
profissional, principalmente na determinação e trabalho. No que me couber, tem o meu
total apoio. Prof. Emérito ele já o é.”

ADAILTON LEITE
ENGENHARIA CIVIL 1979/2
WhatsApp +55 88 9 8145 8263
“É com um sentimento de gratidão pelos ensinamentos proferidos pelo grande professor
Walter Dornelles, que acho mais que justa essa homenagem, levando os parabéns para a
família, destacando os filhos e a Escola por ter produzido tão importante personagem. Nós
Antigos Alunos, fomos privilegiados por termos tido a oportunidade de receber
ensinamentos desse grande mestre. Sou a favor do título. Fui engenheiro do DER do Ceará,
hoje aposentado após trabalhar quarenta anos. Tive a honra de ser prefeito em meu
município, Mauriti e hoje labuto no Agronegócio.”

VITÓRIO SIQUEIRA
ENGENHARIA METALÚRGICA 1965
WhatsApp +55 21 9 8157 1179
“Não fui aluno do Walter Dornelas mas tinha-lhe respeito e admiração por sua competência
e caráter.
Endosso plenamente a proposta de que seja a ele conferido o título de Professor Emérito.”

ANTÔNIO CALVET MARQUES
ENGENHARIA METALÚRGICA 1991/2
WhatsApp +55 11 9 9555 2050
“Tive a honra de ser aluno do Professor Dornelas.
Eu tive uma proeza do Professor Dornelas em uma festa de formatura na minha querida
Republica Penitenciaria, onde dei um trote no formando no momento da inauguração do
quadrinho na parede.
Consegui arrancar gargalhadas do Professor Dornelas, e a seguinte frase dele: "Belezinha,
isso o que você fez, deveria entrar no livro de histórias das repúblicas da Escola de Minas".
Sou a favor desta justa e tardia homenagem. Sou muito grato ao mestre Professor
Dornelas.”

ARMANDO MAURÍCIO MAX
ENGENHARIA DE MINAS 1985/2
WhatsApp +55 31 9 9737 0898
“Grande Mestre! Disciplinado, didático, justo e com propósito claro. Entre outros, destaco o
discípulo Barbosa e minha amiga Cristina Dornelas. Além de tudo, grande torcedor do
Rosário!”

PAULO ROBERTO ZANATTA
ENGENHARIA DE MINAS 1983/2
WhatsApp +55 35 9 9735 0170
“Etimologia da palavra emérito: Do latim emeritus.a.um, "veterano, aposentado, vitorioso".
Neste caso ousadamente acrescentaria, Mestre, Doutor, Magnânimo. Mas diria algum
incauto: não seria esta, a função de professor? Claro que sim. Este caso é diferente porque
ele socializava sempre todo o seu enorme conhecimento. O conhecimento era em um nível
muitíssimo superior ao exigido que se transmitisse aos alunos. Nós éramos também
limitadíssimos. Se algum de nós levantasse a mão a perguntar o que fosse, ele sempre
estava pronto a nos responder e respondia, mesmo sendo algo um pouco desconexo do
assunto da aula. O domínio dos assuntos tratados em sala era tão alto que desafio alguém
a puxar na memória o dia que uma pergunta ficou sem resposta. Mas os inúmeros
depoimentos mais que confirmam a capacidade técnica, intelectual, do ser que era o
Dornelas. Queria apenas contar um ou dois fatos que mostram até nos pequenos detalhes
quem era ele. Uma manhã eu ia para a Escola e o encontrei saindo dos Correios. Carta já
aberta em uma das mãos e na outra aquela tirinha de papel que "rasgamos" para abrir o
envelope. O detalhe que eram época das vendas de jabuticabas e a rua estava
simplesmente imunda. Além é claro das demais sujeiras tão comuns. Um cumprimento
simples e fomos conversando rua Direita acima. Ele embolou a tirinha me mostrou
discretamente e colocou no bolso dizendo. Faço minha parte. Aprenda. Vida que seguiu
morro acima. Em outra ocasião, em sala de aula, iniciamos a jornada às 07:00 horas da
manhã. Frio característico para a época. Passado uma hora de aula, ele sentiu um pouco
de calor. Virou-se para a turma, disse que estava mais quente que havia previsto, se
desculpou e pediu licença para tirar o agasalho que usava. São apenas dois fatos que
mostram como uma pessoa do nível que era o Professor, lidava com as coisas do dia a dia.
Respeito acima de tudo. Ficamos amigos através do esporte. Jogamos tênis durante um
bom tempo. Um dia ele me disse que gostaria de conhecer o clube onde eu havia aprendido
a jogar. Veio a Poços de Caldas em um final de semana, jogamos no clube daqui, almoço
de sábado na casa de meus pais. Durante muito tempo meu para ainda me perguntava por
ele, pois tratando de ciência, os dois falaram por boas horas. Fez questão de retribuir o
almoço na casa dele. Fora de sala de aula nunca tocamos no assunto "FÍSICA". Já
aposentado fui visitá-lo lá na Bauxita e aconteceu um desencontro. Deixei recado com um
vizinho. No final da tarde, estava em Mariana na casa de minha sogra e ele chegou me
procurando. Conversamos por longas três horas. Sinal mais que evidente do valor que ele
dava às amizades sinceras, desprovidas de interesse. Muita saudade.”

ROBERTO MACHADO
ENGENHARIA GERAL 1966
WhatsApp +55 21 9 8349 6668
“Essa homenagem ao Walter é mais que merecida. Posso afirmar com toda a certeza que
ele está entre os 3 professores com a melhor didática que tive.”

PAULO SERGIO AMARAL
ENGENHARIA METALÚRGICA 1979/1
WhatsApp +55 19 9 9231 8467
“Não poderia existir escolha melhor e mais acertada do que a do nosso queridíssimo Prof.
Walter Dornelas, pessoa marcada pelo altíssimo conhecimento, honestidade, integridade,
etc.. Devo muito aos seus ensinamentos. Tem meu total apoio.”

JOAQUIM MARIO CELEIRO ACERBI
ENGENHARIA CIVIL 1984/1
WhatsApp +55 34 9 9213 8306
“Excelente escolha. Lembro-me até hoje das suas aulas, do seu conhecimento profundo no
assunto, de como era responsável e perfeccionista, um exemplo de professor e pessoa.
Deixo minha homenagem e agradecimentos ao grande Mestre.Um grande abraço a todos
os colegas...”

JAIR PENIDO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1986/1
WhatsApp +55 31 9 9743 4421
“Boa noite Professor !! Desejo que receba o merecido título de Professor Emérito da Escola
de Minas.”

ANGELO FALCO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1982/2
WhatsApp +55 27 9 8885 9820
“Aprendi a diferença entre professores e mestres nos meus saudosos anos na nossa amada
Escola. Mestres verdadeiros, além de nos ensinar, nos guiam para sempre! Tive a sorte de
ter grandes mestres nessa querida Escola de Minas. Lembro-me claramente de seus
nomes completos e de incontáveis exemplos que guardo até hoje na minha mente e meu
coração. Poderia descrever meus primeiros dias de Escola, nas aulas do Mestre Dornelas,
como se 42 anos não tivessem passado. Até hoje, lembro-me de suas aulas de Análise
Dimensional e não perdôo quem erra nas abreviações de unidades...hehehe. Excelente
escolha!! Todo meu apoio e carinho!”

TÚLIO PRAES DA SILVA
ENGENHARIA DE MINAS 1986/1
WhatsApp +55 83 9 8148 0886
“Foi meu professor, fui seu monitor em física 1, 2 e 3 ... e me lembro com saudades quando
ele ia às festas da República Pif Paf, tocar gaita nas madrugadas, um eterno aprendiz e
maior dos meus professores. Tenho nele como meu norte, sou o que sou, graças a
autênticos e consagrados pensadores da física, como nosso amigo Dornellas.
Reconhecimento eterno a ele. Viva! Quando terminava a aula, eu relia a “Benta” e estava
tudo lá, como se fosse uma cópia da aula de ótica geométrica.”

JOÃO JÚLIO RUSCHID TOLENTINO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1983/2
WhatsApp +55 27 9 8116 8855
“Merecida homenagem. Professor Dornelas, um grande mestre, no saber, no ensinar, na
organização, na postura, na disciplina e no respeito.”

CLAUDIO AZEVEDO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1973
WhatsApp +55 31 9 9587 2375
“Falar sobre o professor Walter Dornelas é reconhecer o brilhantismo de suas aulas,
sempre pontual, exigente, que conseguiu permitir a nós alunos a transformação, o
conhecimento e a disciplina.”

SAMIR NAHASS
GEOLOGIA 1964
WhatsApp +55 61 9 8117 0432
“Infelizmente, não fui aluno do Professor Dornelas, mas o seu brilhantismo e sabedoria são
incontestáveis.”

ROMARIO COLEN FROEDE
ENGENHARIA METALÚRGICA 1980/2
WhatsApp +55 28 9 9974 3207
“Eu tive ótimos professores durante minha vida acadêmica, mas sem dúvida alguma o Dr.
Walter Arcanjo Dornelas foi o melhor deles, pontual, didático, organizado e principalmente
correto em suas avaliações. Sou a favor de uma homenagem a esse grande homem e
professor.”

LUIZ CARLOS ANDRADE DA CRUZ - FUSCÃO
ENGENHARIA METALÚRGICA
1979/2
WhatsApp +55 11 9 9486 4790
“Homenagem, mais que merecida. Uma passagem rápida que guardo com muito orgulho,
se não me engano jan/78, num curso de Verão, fui convidado por ele, O Grande Dornelas,
para dar aula particular de química para sua filha Cristina, que tinha ficado de recuperação
na Escola Técnica.”

GERALDO EUSTÁQUIO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1980/2
WhatsApp +55 31 9 9616 8416 (P1)
“Não tem como falar da Escola de Minas sem falar no professor Walter Dornelas. Tive a
oportunidade, aliás, o privilégio de ser seu aluno, nos ensinamentos de Física 3 e 4 nos
idos 1981/1982.
Para mim, o professor Dornelas está entre os três melhores mestres que já tive. Via-se
nitidamente nas suas aulas, que a sua vibração e o prazer de ensinar-nos oxigenavam lhe
o sangue.
Lembro-me de que num dos nossos encontros na república Necrotério, confidenciou-me
que sua maior satisfação era ver o aprendizado dos seus alunos e de ser contrário ao
método de provas como critério de avaliação, porém preferia não ir de encontro ao regime
vigente.
Acho que, indiscutivelmente, a iniciativa em indica-lo para conferir-lhe tão importante título,
representa todo o reconhecimento pelo empenho, dedicação, sabedoria, comprometimento
e outras qualidades que, sem dúvidas, foi possível observar nestes anos dedicados à nossa
querida escola.
Este depoimento e tantos outros aqui mencionados, nos faz concluir que o professor
Dornelas apenas está ausente da lista de chamada, temos todos a certeza que ele
continuam presente para nós.
A você, Cristina e familiares, nossa querida colega da turma de 1980, fica aqui nossa torcida
para esta justa homenagem ao nosso saudoso Mestre se concretize.”

GERALDO EUSTÁQUIO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1980/2
WhatsApp +55 31 9 9616 8416 (P2)
“Bom dia a todos. Durante estes últimos dias participando deste grupo tive oportunidade de
fazer meu depoimento ao saudoso mestre Dornelas e observar o quanto foi admirado por
colegas graças às suas infinitas qualidades externadas por todos nós. Aqui me despeço do
grupo, desejando sucessos a todos e torcendo para que nosso professor seja agraciado
pelo honroso título. Foi muito bom saber e lembrar de alguns contemporâneos e conversar
mesmo que tenha sido virtualmente.”

MARIA DO SOCORRO MOL
ENGENHARIA METALÚRGICA 1982/1
WhatsApp +55 31 9 8875 3765
“Dornelas foi um "pai" para todos nós! Nos deixou vários e muitos ensinamentos. Privilégio
nosso que pudemos aprender com ele! Eu tenho muito carinho e saudades quando falo e
me recordo dele.”

RUBENS ALVES GARCIA
ENGENHARIA GERAL 1961
WhatsApp +55 61 9 9955 0133
“Fui contemporâneo e colega do Walter, grande pessoa merece a homenagem.”

CARLOS ALBERTO PEREIRA
ENGENHARIA CIVIL 1985/2
WhatsApp +55 37 9 9983 7060
“Grande Mestre Dornelas!!
Fiquei muito feliz com a ideia da homenagem á essa grande pessoa!!Tem todo meu apoio,
muito merecido!!
Nunca vi uma pessoa tão apaixonada em dar um aula assim!!Eu ficava vidrado em suas
explanações!!
O admiro até hoje, por nós ter dado exemplos para a vida, com sua retidão de carácter,
honestidade e amizade!!
Hoje estou aposentando da vida pública, mas continuarei com escritório de engenharia,
imobiliária e na área do turismo!!Um grande abraço de seu discípulo.”

MARCIANO TEODORO BATISTA
ENGENHARIA METALÚRGICA
1984/1
WhatsApp +55 27 9 8800 6950
“Mestre Dornelas, Merecido e reconhecido Título!
Nos ensinou ser bons profissionais, através da sua disciplina, organização, saber analisar,
entender o problema.
Tem todo o meu APOIO, e também saliento a sua via sacra pelas repúblicas.”

FERNANDO A. P. VILLANOVA
ENGENHARIA GEOLÓGICA
1979/2
WhatsApp +55 31 9 9989 9376
“Pena que ele não deixava que as gravassem. Lembro que um aluno levou um gravador
para isso, o Dornelas logo percebeu, e sem se dirigir ao aluno, falou de forma genérica que
não permita que suas aulas fossem gravadas.”

HELDER ARTHUR WAIANDT
ENGENHARIA METALÚRGICA
1991/2
WhatsApp +1 (71) 3416 8257
“Pessoal, em tempos tão difíceis, é muito saudável e DIDÁTICO estarmos celebrando um
professor que primava pela excelência do ensino, sem modismo, sem dar espaços para a
mediocridade.
É muito significativo o fato de podermos homenagear não apenas a pessoa do Dornelas,
mas o ensino que o mesmo representa em qualidade e seriedade.
Muitas histórias, muito folclore, ganhei uma caixa de cerveja dele na Física IV, talvez um
dos meus maiores prêmios acadêmicos, e demos risadas juntos depois que sai do ciclo
básico, incluindo uma aula de ótica que a transparência caiu do projetor e ele pulou na
imagem projetada tentando segurar na parede. O constrangimento inicial dele fez a
gargalhada sair ainda melhor. Depois rimos todos...”

OLAVO RESENDE JUNIOR

ENGENHARIA METALÚRGICA
1978
WhatsApp +55 34 9 9686 1235
“Fui monitor dele durante quatro anos era um gênio, nas provas não admitia um erro de
português, mesmo sendo prova de física.”

JOSÉ LUIZ DA CRUZ
ENGENHARIA METALÚRGICA
1985/2
WhatsApp +55 32 9 8830 5673
“Depois de algum tempo fazendo cursinho pré-vestibular, acho que saímos um pouco
preguiçosos e indolentes. Pegar um Dornelas pela frente no primeiro semestre de faculdade
é um enorme problema, pelo seu gráu de exigência; entretanto, nada diferente daquilo que
ele entrega para nós alunos com tanta competência e dedicação. Lembro que seu quadro
era perfeito. Ao entrarmos em sala de aula, o quadro já estava dividido em quatro partes
rigorosamente iguais e ele as preenchia completamente com didática digna de um grande
mestre, com desenhos perfeitos e sem erro de português. Por falar nisso, durante minha
carreira profissional, devolvi alguns relatórios, trabalhos, etc. de outros engenheiros por
conterem erros de português. Até isso ele me ensinou, sem falar no seu respeito, senso de
justiça, honestidade, comprometimento, etc.. Sem contar que, não se coloca no plural a
abreviatura de unidades. Outra regra aprendida no primeiro dia de aula de Física I. Além
disso não me lembro de vê-lo usando apagador uma vez sequer.
Por isso e por outros vários motivos acreditamos ser mais do que merecida, a homenagem
que queremos prestar ao Prof. Dornelas.”

EDUARDO GALVÃO MESSIAS
ENGENHARIA DE MINAS 1980/2
WhatsApp +55 66 9 8102 7558
“Lembro-me perfeitamente das aulas do caríssimo Prof. Walter Arcanjo Dornelas.
Homenagem mais do justa dar-lhe título de Emérito. Professor de características
extraordinárias - competente, didático, justo e rigoroso! Particularmente ao rigor, aplicava
ele em si próprio a dose maior desta virtude. Coisa difícil de se ver !!!”

LÚCIO FLÁVIO BARTOLOMEU

LÚCIO FLÁVIO BARTOLOMEU
ENGENHARIA METALÚRGICA 1979/1
WhatsApp +55 31 9 8484 3314
“Homenagem muito justa ao Prof. Dornelas, mestre e parceiro no Tênis, não gostava
de perder, muito competitivo.”

JOSE ANTONIO NUNES DE CARVALHO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1979/1
WhatsApp +55 31 9 8504 4121
“Concordo com a homenagem a nosso querido mestre. Além do aprendizado
das disciplinas, por óbvio, um grande aprendizado foi em relação a concentração b
noas atividades e capricho nas provas.”

EDSON MORAIS DE ALMEIDA
ENGENHARIA METALÚRGICA 1980/1
WhatsApp +55 31 9 9982 0025
“Entrei neste grupo na semana passada. Iniciei minha vida acadêmica na EMOP em
julho de 1975.
Fiz as 4 físicas com o mestre Walter Dornelas que apesar do seu gênio difícil foi o melhor
professor que tive durante toda minha vida estudantil.
Ele era extremamente exigente inclusive consigo mesmo e se por acaso ele perdia
a concentração e a sequência de raciocínio ou traçava uma linha imperfeita na lousa,
ele parava, respirava fundo e resmungava baixinho.
Ele se cobrava muito e não se permitia errar.
Hoje uma foto de sua lousa completa com molduras seria uma obra de arte. Que noção de
espaço, equilíbrio e clareza na escrita e figuras explicativas, impressionante!
Só tive com ele aquele mesmo contato frio que ele tinha com todos os seus alunos.
No entanto ele também sabia reconhecer o esforço de seus pupilos, ele pediu a um
dos bedéis para me levar ao laboratório de física e me presenteou com uma quadra de
selos comemorativos do centenário da EMOP pelo meu desempenho em uma de suas
provas. Depois que me formei eu nunca mais o vi. Fico muito pesaroso por isso!”

JOSE MARGARIDA DA SILVA
ENGENHARIA DE MINAS - 1991/1
WhatsApp +55 31 9660 7187
“Professor conhecedor do que ensinava, coerente, cobrava a partir do que oferecia. Dos
melhores que eu já tive.”

ROSEMÉRE SAMPAIO BRESCIANI
ENGENHARIA DE MINAS - 1981/2
WhatsApp +55 31 8519 4995
“Algumas pessoas marcam a nossa vida, deixam mensagens que nunca se apagam das
nossas mentes, que se tornam aprendizados que levamos para sempre conosco.
E nem sempre é por meio das palavras que aprendemos. Ética, generosidade, amizade e
humildade são atitudes e qualidades que se veem nas ações, e que ficam de exemplo e
inspiração. Professor Walter Dornelas, foi uma das pessoas mais marcantes em toda a
minha formação.
Eu o admirava profundamente!
As lições que aprendi com ele estarão sempre comigo, por isso ele é o meu *eterno*
*professor*.”
GABRIEL TORQUATO
ENGENHARIA METALÚRGICA - 1980/1
WhatsApp +55 19 9 8138 3029
“Mestre Walter Arcanjo Dornelas, com prazer imensurável tenho esta oportunidade de
dedicar meu agradecimento aos ensinamentos que recebi. Foram 3 períodos com o Mestre,
com gostinho de repetir. Mas foram os contatos fora da sala de aula que foram fortalecidos.
Além de ficar em nossas memórias, nada melhor que materializar nossos sentimentos.
Parabéns e estou feliz mais uma vez.
Saudações Ouropretanas."

WASHINGTON MALUF
ENGENHARIA CIVIL - 1979/1

WASHINGTON MALUF
ENGENHARIA CIVIL - 1979/1
WhatsApp +55 31 9870 6597
“O professor Walter Dornelas ministrava aulas de 50 minutos onde usava todo o
quadro negro sem usar o apagador uma única vez! Além de uma didática perfeita!”

EDUARDO ROGÉRIO DE SOUZA
ENGENHARIA CIVIL - 1978
WhatsApp +55 21 9 8478 1667
“Dornelas nos meus 2 últimos anos jogava tênis comigo em Saramenha e depois, sempre
me deixava na república. Ficamos amigos. Faltando 6 meses para formar, fiquei sabendo
que ele era conterrâneo de minha Mãe e que foram amigos na Infância em Nossa
Senhora dos Remédios, próximo à Barbacena. Na formatura ficaram conversando um
bom tempo. Grande Pessoa!! Teve infância pobre e lutou muito para ser o que foi.
Parabéns a ele. Era um dos mestres mais lúcidos na Escola de Minas, naqueles tempos.”

MARCO ANTÔNIO PALMIERI
ENGENHARIA METALÚRGICA - 1978
WhatsApp +1 (404) 632 6032
“Fui monitor de Física 1 com o Professor por 4 anos. Desenvolvemos uma relação
muito próxima e ele sempre me deu conselhos profissionais muito valiosos.
Um professor rigoroso, com conhecimento profundo de Física mas extremamente justo.
Um exemplo profissional pra mim!”

JOSE LUIZ AMARANTE ARAUJO
ENGENHARIA DE MINAS
1979/1
WhatsApp +55 21 9 8306 5776

“Comecei o Básico em Agosto de 74, com boa base adquirida na Escola Técnica de Volta
Redonda.... Confesso que tive no início do Curso uma certa antipatia pela absoluta
perfeição das verdadeiras conferências do Prof. Walter Arcanjo Dornelas... o quadro era
impecável, letra linda, absoluto controle do tempo.... e ao terminar atirava o “toco” de giz
para a caixa no canto do quadro.... e acertava SEMPRE!!! Confesso que me dava uma certa
antipatia.... Mas as aulas eram magníficas! Claríssimas! O Curso de Campos Vetoriais está
na minha cabeça até hoje.... Tudo lindo...mas eu tinha uma certa antipatia... Lá pelo meio
de 76 fui dar aulas de Física para o Curso Pré Vestibular da Escola de Minas, e não estava
conseguindo traduzir Eletricidade sem Cálculo Integral.... Marquei um horário com o Prof.
Dornelas e pedi ajuda.... Passei algumas horas com ele me ajudando a “transformar
eletricidade em hidráulica” e toda a minha antipatia transformou-se em absoluta
admiração.... Ele era seco, sisudo, severo, perfeccionista ao extremo.... Mas foi um dos três
melhores professores que eu tive na vida... Grande Profissional em Educação.... Minha

ANTONIO CARLOS ALVISI
ENGENHARIA CIVIL
1978
WhatsApp +55 35 9 9136 0274
“O professor Walter Dornelas demonstrava um perfeito domínio da matéria. Com sua
didática e clareza de exposição, comandava perfeitamente a sala de aula. Sua aparência
simples e semblante sempre sério impunha por si só um grande respeito pelo mestre que
foi. Sempre tive e ainda guardo em meu coração, grande respeito pelo professor e figura
humana que foi e que marcou profundamente minha passagem pela Escola de Minas.”

REGINALDO DIAS MACHADO
ENGENHARIA METALÚRGICA
1978/2
WhatsApp +55 34 9 9974 1113
“Reconheço o Professor Walter Arcanjo Dornelas como PROFESSOR EMÉRITO.
Se eu não estou enganado ele, como terapia, como passa tempo, nos finais de semana,
consertava as calculadoras eletrônicas dos alunos, aquelas que davam defeito.
Se não for engano meu também, antes do advento da "calculadora eletrônica" na primeira
aula de Física I ele ensinava usar a "Régua de Cálculo". Ninguém conseguia aprender usar
a régua de Cálculo sem antes entender as regras básicas da Escala de Vernier.”

JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS
ENGENHARIA METALÚRGICA 1978
WhatsApp +55 31 9 8631 2659
“Exemplo, de competência, transparência e honestidade!
Merecedor com louvor deste título!”

SERGIO FERNANDES SARAIVA
ENGENHARIA DMINAS 1989/2
WhatsApp +55 62 9 9823 1964
“Fiz as quatro Físicas com ele, excelente Mestre, dava uma aula perfeita e suas provas
eram totalmente coerentes com os ensinamentos transmitidos.
Fiquei tão amigo dele, que ele até foi na minha formatura, na Castelo dos Nobres, onde deu
risadas com meu pai na República.”

JOÃO BOSCO FIGUEIREDO
ENGENHARIA METALÚRGICA
1978
WhatsApp +55 61 9 9225 7809
“O professor Walter Dornelas foi, seguramente uns dos melhores que eu já tive.”

ISRAEL JOSE BARBOSA
ENGENHARIA DE MINAS
1979/1
WhatsApp +55 15 9 8178 8182
“Exemplo do que há de melhor em mestre com M maiúsculo.
Walter Dornelas ao lado de Jaime Bode, Tibiriçá. Nicodemus, Cristiano, Arimar, Callaes e
o Maia, dentre outros formavam a elite da Escola de Minas; fui reprovado em algumas
matérias e agradeço por isto, assim me tornei melhor, pude aprender mais e assim poder
competir melhor no mundo profissional; lembro que fui reprovado no mínimo uma vez na
cadeira dele; a ele os meus eternos agradecimentos por ter sido meu mestre.
Eu fui professor de física no Arquidiocesano nos tempos de estudante, não sei se foi por
estudar muito para passar na Física do professor Dornelas que me tornei professor ou se
passei com o professor por estudar para dar aulas de física no colégio; acho que as duas
coisas se relacionam pois acho que uma coisa ajudou a outra.”

ÁLVARO JOSÉ DE RESENDE FILHO
ENGENHARIA DE MINAS - 1979/2
WhatsApp +55 31 9 9663 1431
“O Professor Walter, inicialmente um grande mestre, tornou-se, posteriormente um grande
amigo. Para dar exemplo do quanto era uma figura humana muito especial narro uma
situação que me envolveu. Estava no início da minha carreira de professor, meados dos
anos 80. A direção do ICEB (Instituto de Ciências Exatas e Biológicas) me solicitou que
desse um curso de curta duração sobre programação, para professores, utilizando a
linguagem da época, o Basic. Na primeira aula, quando entro na sala, me deparo com o
Professor. Tremi na base e perguntei "Professor, o que o Sr. está fazendo aqui?". Ele
respondeu "Vim aprender com você. ". Passado o nervosismo, o curso se desenvolveu
muito bem. Nunca consegui chamá-lo de Walter, sempre Professor. Era, também, um
grande marceneiro, os móveis da sala da casa dele, ele os fez.”
PAULO AFONSO MATOS DE CARVALHO
ENGENHARIA CIVIL - 1978
WhatsApp +55 86 9 9439 9199
“Melhor professor de física que já tive, excelente”

PAULO FRANCO
ENGENHARIA METALÚRGICA
1978/2
WhatsApp +55 12 9 9607 4149
“O Prof. Dornelas foi a maior referência para mim. E peguei uma "segunda época" com ele,
em Física I, estudei como deveria ter estudado e passei. Se tenho alguma competência de
raciocínio lógico, aprendi bastante com ele. Sem dúvidas, tive outros excelentes
Professores, mas a marca deixada por ele, foi a Maior. Grande Mestre!”

MARIA AUXILIADORA M. NOGUEIRA
ENGENHARIA METALÚRGICA 1978
WhatsApp +55 31 9 8655 1143
“Walter Arcanjo Dornelas, um ser humano ímpar. Exemplo de uma pessoa ética e com
princípios morais inigualáveis. Tive a felicidade de conviver com ele como aluna e, depois
de formada, como colega no Departamento de Física. Um Mestre que não se cansava
nunca de nos orientar e não media esforços para nos ajudar no início da carreira. Mesmo
com a carga horária elevada, ele se dispunha a dar aulas de tópicos que não tivemos em
nosso curso de Engenharia.
Uma pessoa sempre preocupada com o Conhecimento e com a responsabilidade na
formação dos novos Engenheiros. Sua dedicação e amor à Escola de Minas eram infinitos,
portanto, torná-lo Professor Emérito é muito merecido. Prof. Dornelas, minha gratidão e
admiração sempre.”

VAGNER ANTUNES GUIMARÃES
ENGENHARIA METALÚRGICA - 1978/2
WhatsApp +55 31 9 8887 8995
“Sempre que quero dar um exemplo de aula perfeita, cito o professor Dornelas. Eu não
perdia uma. E me ensinou bem mais que física. Clareza de raciocínio, educação e respeito.
Um grande mestre de quem me recordo sempre com admiração.”

JOSE MARIA BARROS DE CAMPOS
ENGENHARIA METALÚRGICA – 1972
WhatsApp +55 31 9 9987 6678
“Não tive a oportunidade de ser aluno do Dornelas, pois na época ele estava na França...
Porém, pude conviver com ele fora da Escola onde conheci o outro lado dele: a de um
homem íntegro, sofrido e não de Professor...Qualquer homenagem a esse Homem tem
meu total e irrestrito apoio. Aplaudo a iniciativa.”

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
ENGENHARIA CIVIL - 1980/1
WhatsApp +55 31 9 9766 4733
“O professor Dornelas foi o meu grande mestre!
Suas aulas eram espetaculares...
Com sua calma, didática e perfeito domínio da matéria, ganhava naturalmente grande
respeito e admiração de todos e nos enriquecia de conhecimentos. Por tudo isso, por amor
e dedicação à Escola de Minas, merece se tornar “Professor Emérito da Escola de Minas
de Ouro Preto”.”

MARILENE MARTINS PEREIRA
ENGENHARIA GEOLÓGICA – 1986/1
WhatsApp +55 21 9 9535 5223
“Meu eterno mestre, professor Walter Arcanjo Dornelas.
As lições que aprendi com você foram essenciais em toda minha trajetória profissional de
34 anos, e relembro claramente seus ensinamentos desde o primeiro momento em que fiz
o concurso, 2 meses antes de minha formatura em 1986, e imediatamente ingressei como
engenheira geóloga na Petrobras.
Para mim era contagiante e digno de admirar o prof. Dornelas em sua organização e
exposição da matéria no quadro negro, seu entusiasmo ao ensinar, sua dedicação, seu
profissionalismo, sua paciência e excelente didática associada ao perfeito domínio da
matéria, e também sua impecável postura ética.
Tenho muito orgulho de ter sido sua aluna.
Ouvi muitos colegas comentarem da grande dificuldade em passar em Física, pois era
conhecido por ser um professor exigente. Sim ele era. Entretanto seu raciocínio lógico e
excelente didática ao ensinar sempre me motivaram. Tive o prazer de cursar as 4 cadeiras
de Física com prof. Dornelas e sempre obtive excelentes resultados nas provas pois eram
provas que nos faziam ter o mesmo raciocínio lógico e dedutivo que ele nos apresentava e
ensinava em sala de aula. Ele era justo e nos cobrava raciocínio, nos ensinou a pensar em
como solucionar problemas, requisito básico para futuros engenheiros.
Será sempre meu eterno e melhor professor, por quem sempre serei grata e por quem
tenho ótimas lembranças.”

JOSE RUBENS G. CARNEIRO

ENGENHARIA METALÚRGICA 1979/2
WhatsApp +55 31 9 9905 0061
“Eterno admirador do mestre dos mestres Dr. Walter Arcanjo Dornellas. O Dr. Walter
Dornelas sempre está presente no nosso cotidiano com suas aulas encantadoras. Nós
fomos alunos dos maiores Walter Dornelas e Evandro Mirra. Desconfio que o próprio Prof.
Walter Dornelas jamais soubera que sempre fora idolatrado. Orgulhoso de ter o Dr.Walter
Dornelas como professor, e carregar o remorso de nunca ter jogado uma partida de sinuca
com ele na Rua São José.”

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES PEREIRA
ENGENHARIA CIVIL 1981/2
WhatsApp +55 21 9 8798 1043
“Vou parafrasear um amigo. O Professor Walter Dornelas não dava aula, dava show, Com
certeza alguns não tinham grandes amores por ele, principalmente por ele ser muito justo
e não facilitava as coisas, mas logo que tiravam a cadeira, passavam a admirar o mestre.
Eu particularmente sempre gostei muito de física, Aí fui privilegiado em ter um professor de
outro planeta. Eu Nunca perdia nenhuma aula dele, literalmente, eu achava cada aula um
show. Se fotografasse o quadro era só mandar imprimir e fazer um livro.”

CELSO LUIZ TEIXEIRA
ENGENHARIA DE MINAS – 1980/1
WhatsApp +55 28 9 8114 1490
“Mas outro aspecto que eu o admirava e quem assistia suas aulas levava vantagem: ele
falava em determinada “dissertação” que aquela seria uma questão da prova. Cada aula
uma dissertação.”

PROF. TARCISIO MOSCI
QUÍMICA UFMG-RADIOQUÍMICA METALÚRGICA IPR – 1967
WhatsApp +55 21 9 8112 8208
“Quando Diretor de Ensino e eu professor, o Walter insistiu muito comigo para que eu fosse
fazer doutorado em Paris, por conta da EM. Infelizmente, tive de recusar, por outros
motivos. Amigos tb fora da Escola e companheiros de pelada na Barra, certa vez perguntei
a ele por que ele brigava com todo mundo, menos comigo. A resposta dele: -Não vale a
pena. Você não tem vergonha! Eu te chamo de tudo, te mando à pqp e vc não liga, fica
rindo! Aí foi que eu descobri o segredo dele. A briga era só superficial. No fundo, era uma
pessoa doce, que gostava de todo mundo. Tendo já manifestado meu apoio incondicional
e entusiástico à indicação do professor Walter, com quem convivi dentro e fora da EMOP,
me despeço do grupo, torcendo pelo sucesso da empreitada com o mesmo entusiasmo da
torcida nos jogos da Barra. Peço que comuniquem o resultado final. Abraços a todos.”

ELIANE MILAGRES MANSUR
ENGENHARIA CIVIL – 1986/1
WhatsApp +55 31 9 7161 1185
“Tive a sorte de ter sido aluna do memorável W. Dornelas em três das quatro físicas.
Confesso que no início, fui tomada de certa apreensão e medo, obviamente derivados de
inúmeros “casos e causos”...
Mas, logo aprendi a admira-lo pela competência, comprometimento, disciplina e
integridade. Hoje, olho pra trás, com saudade e carinho e não tenho dúvida alguma que ele
foi dos principais vetores em minha formação acadêmica profissional.
O mundo atual precisa de mais “Walter Dornelas.”

HERMÍNIO ALVARES MUZZI
ENGENHARIA CIVIL – 1985/2
WhatsApp +55 61 9 8117 8110

“Tive o Orgulho de tirar o meu 1º ZERO com o Mestre Dornelas. Também fui chamado à
sua sala para explicar uma equação matemática sem a qual eu teria a questão anulada.
Afinal depois de um ZERO tinha tirado 100! Nunca reclamei pois o errado era eu! O quadro
mais explicativo, mais detalhado que já conheci! Que Privilégio tive de ser o seu aluno por
vários semestres! Profº Dornelas era o Grande Ícone que brilhava tanto que ofuscava os
outros. Inesquecível. Não tinha como negar a competência do Professor; quem ia mal não
estudava! Nem lembro quem foram os outros professores de física com quem tive aulas!
Professor Dornelas os ofuscava!”

RENATO CESAR REVELES PEREIRA
ENGENHARIA DE MINAS 1977
WhatsApp +55 19 9 9117 1144
“Muita análise dimensional precisa. Base de nossa engenharia, junto com a relevância e
significância das casas decimais e ordens de grandeza. Grato Professor Dornelas Daí
todo o edifício da física e suas maravilhas tecnológicas.”

FRANCISCO JUAREZ FIGUEIREDO
ENGENHARIA CIVIL 1988/2
WhatsApp +55 31 9 9193 3938
“O Professor Dornelas me proferiu a essência da física e suas relações com a
matemática, me transformando em um Engenheiro de autêntico raciocínio e de sublime
caráter, para impor a verdadeira ética profissional. Obrigado grande Mestre. Quanto ao
que sou, agradeço imensamente aos Grandes Mestres da Escola de Minas e, a Escola de
Minas, em particular ao Grande Mestre Dornelas, que além do prazer de ensinar, ele nos
proporcionava senso de respeito e honestidade. Sou a favor de lhe ser fornecido todas as
honras possíveis.”

JOSE CARLOS DANZA
ENGENHARIA DE MINAS – 1978/2
WhatsApp +55 35 9 9132 0250 (PARTE 1)
“Fui aluno do Dornelas e sou muito grato pela ajuda que me prestou durante o curso e
mesmo depois de formado. Acho que tive o privilégio de sempre conversar e me orientar
com o Prof. Dornelas ...sou muito grato a ele!
Achei ótima a ideia deste grupo para que possamos compartilhar e agradecer o que o
Professor Walter Dornelas construiu, nos tornando profissionais ainda melhores ...Muito
Obrigado Prof. Walter Dornelas
Quero registrar aqui a minha grande gratidão ao nosso Professor Walter Dornelas.”

JOSE CARLOS DANZA
ENGENHARIA DE MINAS – 1978/2
WhatsApp +55 35 9 9132 0250 (PARTE 2)
“Entrei na Escola de Minas no vestibular de 1974. Nesta época estava iniciando a transição
entre o curso anual e o semestral. O Dr Walter Dornelas lecionava Física do Primeiro Ano,
que agora passava a ser Fisica I e Fisica II.
Sua didática era impecável como já mencionada várias vezes aqui. As suas aulas de Óptica
uma maravilha, preparando o “quadro negro” com antecedência com giz coloridos! Nunca
mais esqueci das suas aulas.
Também a integridade e o caráter do nosso grande Professor serviu como referência em
toda a minha vida professional. O respeito e a atenção que tratava com seus alunos sempre
foram um grande exemplo para mim.
Certa vez precisei de uma ajuda pessoal, e o professor Dornelas se prontificou em me
ajudar imediatamente. Um aluno simples do primeiro Ano !!!!
Professor Dornelas, sou muito grato pela sua ajuda, determinação e exemplo! Muito
Obrigado novamente!!!
Ficamos muito amigos ....
Deixo aqui, com muita emoção e carinho, o meu total apoio a sua recomendação
como Professor Emérito da Nossa Querida Escola de Minas.
Tive diversos desafios na minha vida Profissional, mas foi o seu exemplo, a
minha referência para superá-los.
Grande Abraço ao Professor e Amigo Dr. Walter Arcanjo Dornelas.”

MARCUS ANTONIO TINOCO
ENGENHARIA CIVIL 1983/2
WhatsApp +55 31 9 8752 8699
“Ele fez parte do time da grande geração de "monstros da Escola de Minas", juntamente
com Tibiriçá, Maia, Calaes, Nicodemos e Maynard.”

ERIVELTON GUEDES
ENGENHARIA CIVIL 1988/2
WhatsApp +55 21 9 8136 8680
“Prof. Dornellas foi um marco na minha vida, daqueles professores que nunca esqueço.”

ANDRE BARROS COTA
ENGENHARIA METALÚRGICA 1988/2

WhatsApp +55 21 9 9615 5445
“Aluno, monitor e colega no depto de Física do Prof. Walter Dornelas.”

MARCIUS MACHADO
ENGENHARIA GEOLÓGICA 1979/1
WhatsApp +55 31 9 9333 6760
“Tive o privilégio e a honra de ser aluno do Professor Walter Dornelas.”

ALDO CESAR ALBANESI
ENGENHARIA METALÚRGICA 1969
WhatsApp +55 21 9 8195 8971
“Conhecimento indiscutível, memória invejável, bom trato, excelente professor. Nós que,
dele, fomos alunos tivemos muita sorte.”

PAULO MIGUEL DOS SANTOS FILHO
ENGENHARIA DE MINAS 1981/2
WhatsApp +55 79 9 9950 0500
“O Dornelas foi um Arcanjo que apareceu na minha vida quando estava eu perdido em
Ouro Preto. Um dia ele soprou no meu ouvido e sussurrou - assista as aulas Paulo
Miguel.”

CELSO SILVA

ENGENHARIA METALÚRGICA 1984/1
WhatsApp +55 27 9 8111 6367
“Mestre Dornelas, Professor diferenciado. Além de conhecer a fundo o que se propunha a
ensinar tinha uma técnica invejável para transmitir esse conhecimento. Um dos melhores
professores que tive na minha vida!!!”

IVANA MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
ENGENHARIA CIVIL – 1986/1
WhatsApp +55 38 9 9988 1185
“Professor com P maiúsculo, que ensinando física, com todas as dificuldades da matéria,
nos fazia querer aprender e ver a beleza das leis.”

JORGE WILSON GONÇALVES LESSA
ENGENHARIA CIVIL – 1975
WhatsApp +55 31 9 8419 2878
“Professor com P “maiúsculo”!!”

JOSE DOMINGOS SOARES
ENGENHARIA METALÚRGICA – 1982/1
WhatsApp +55 35 9 8886 5016

“Walter Arcanjo Dornellas, foi meu professor de Física l e ll. Pra mim, além do grande mestre
que era, um dos mais justo na correção das provas. Mesmo que a resposta estivesse
errada, mas o raciocínio coerente com a pergunta, ele considerava de acordo com o critério
dele.
GRANDE MESTRE!!!”

MANOEL VALÉRIO DE BRITO
ENGENHARIA DE MINAS – 1979/2
WhatsApp +55 74 9 9996 7286
“WD, Um grande professor ao nível da nossa Escola de Minas. Temos um grande privilégio
de termos convivido num ambiente de muita seriedade, disciplina, sabedoria e muitas
“viradas de estudo”. Salve essa homenagem de um dos nossos grandes mestres da nossa
engenharia e da nossa formação profissional.”

ARTHUR EUSTÁQUIO POLETTO
ENGENHARIA DE MINAS – 1987
WhatsApp +55 31 9 8887 1180
“Não é fácil descrever o PROF. Dornelas. Sem dúvida está entre os melhores da Escola
de Minas. Ainda que em sua época, mais da metade dos alunos da EMOP estivessem
matriculados em pelo menos uma das "quatro físicas". Tinha uma didática fantástica.
Desenhos no quadro esclarecedores (quase “incopiáveis” por mais recursos que
tivéssemos). Fiz três físicas com Ele. Rigoroso com disciplina, mas dócil e atencioso para
qualquer dúvida, desde que perguntado na forma e conceito correto. Quem teve aulas
com o PROF. Dornelas não se esquece dele. Não foi só um bom PROFESSOR, era
também, uma pessoa cativante e inesquecível. É um exemplo de dedicação ao ensino na
nossa sempre Escola de Minas de Ouro Preto.”

FABIO VALENTINI REZENDE
ENGENHARIA METALÚRGICA – 1979/2
WhatsApp +55 34 9 9962 7070

“Walter Dornelas, entre todos os mestres de então, é de quem mais me recordo, menos
pelas repetições em física 2 mas, principalmente, pela postura e elegância no trato, além,
claro, da qualidade das aulas.
Reputo a escolha como PERFEITA e dou meu apoio incondicional.
Gostaria mesmo de estar presente no ato da homenagem física.
Saudações Emopianas.”

TÚLIO PRAES DA SILVA
ENGENHARIA DE MINAS 1986/1
WhatsApp +55 83 9 8148 0886
(Observação sobre o comportamento do grupo criado para expressar a consideração
pelo professor)
“Primeiro grupo que participo no qual ninguém postou nada de política, religião, futebol e
outras merdas do cotidiano, até nisto nosso grande professor Dornelas foi inédito ...
Parabéns aos e às colegas pelo respeito a nosso amigo de todos e professor de muitos.”

EDUARDO MOTTA ANTONIO
ENGENHARIA CIVIL 1992/2
WhatsApp +55 61 9 99652 2800 (PARTE 1)
“Mestre Dornelas,
Tudo bem com o Sr?
Nossa, como divergimos e brigamos heim?
Te dei muito trabalho, o Sr tb me deu. Foi uma época de muito nervosismo. O Sr já tinha
visto esse filme várias vezes. Eu e uns outros estávamos apenas entrando no cinema.
Alguns muito bem posicionados, na primeira fila, como bons ex discípulos. Eu, como mal
aluno, cheguei atrasado e fazendo barulho, como o Sr sempre detestou.
Mas agora, com o bálsamo verdadeiro da história - não que eu tenha mudado muito de
opinião, mas gostaria de lhe falar da minha profunda admiração pelo Senhor.
Começarei pelo óbvio:
O senhor criou e possuía a melhor didática que já conheci; perfeito! Ou quase tal, um
pequeno detalhe só. Mas eu sei que era difícil aguentar nossa pequenez e enrolação várias
vezes por dia. Éramos jovens e quase ninguém com o seu talento. E, convenhamos, a
Física não é para todo mundo.
Tem uma outra coisa, que essa é de um encantamento absoluto: o seu quadro. Se um bom
artista passasse uma semana tentando fazer algo igual, certamente passaria por um
vexame. Uma obra de arte, desenhada esplendorosamente inúmeras vezes ao dia, durante
muitos anos, com o mesmo rigor. Que lindeza! Um grande artista.

Queria falar com o Senhor sobre o seu único defeito e talvez uma das suas maiores
qualidades: o rigor, o capricho absoluto e intolerância com o que não seja perfeito.
Hoje, que esse mundo aqui está tão doido, sinto muito falta do seu conservadorismo
honesto e, usando os termos de hoje: raiz. Pensamos diferentes e sempre soubemos disso,
mas como sinto falta de gente com sua altivez e transparência. Frouxidão moral nunca
ousou chegar perto do Sr.
Poderia ficar aqui, falando horas da minha admiração e respeito, como já lhe falei no auge
de nossas divergências, tomando cachaça, cerveja e comendo torresmo ali na Barra. Mas
para finalizar, ainda gostaria de falar do “atleta” Walter: fininho, bom de tênis, que derrotou
facilmente o bixo Geléia, lá na OPTC. Sempre ereto, barriga zero. Um gatão...”

EDUARDO MOTTA ANTONIO
ENGENHARIA CIVIL 1992/2
WhatsApp +55 61 9 99652 2800 (PARTE 2)
“O Sr Professor Dornelas é um dos Homens mais dignos que conheci. Meu profundo
respeito, admiração e gratidão. Quase todos os dias, repito uma frase, extraída de suas
primeiras lições, ainda lá na física I;
“ ...Tudo é uma questão de referencial.” Isso, além da física, é uma filosofia de vida.
Muito, muito obrigado!
Parabéns Sr, Mestre, Cidadão, Doutor Walter.
Para descontrair, uma história bem divertida:
Tinha um motorista, da Viação Cristo Rei, que fazia a rota campus/ centro, apelidado por
nós estudantes de Niki Lauda, pois era o demônio do volante. Corria, acelerava, freiava
bruscamente. O corredor de F1, que lhe emprestou o apelido, certamente pilotando de igual
para igual, com seu homônimo, ficaria sufocado na poeira.
Prof Dornelas odiava o tal chofer, sempre discutiam. O mestre, quando via aquela figura de
cabelinhos loiros, até esperava o próximo ônibus. Mas um dia, lá vem o Nick, no ônibus das
18:00h, Mas depois desse horário, o próximo seria só aquele mesmo voltando. Ou seja, o
mesmo Nick no volante. A situação era: ir com o veloz ou descer pelo Pitágoras. Dornelas
subiu contrariado e já reclamando. Ai o “piloto” já mandou um papo reto:
"Ô negão, fica calado e senta ou não viaja."
Dr Walter, quase explodindo de raiva, se segurou. E nessa vez, nosso Lauda caprichou.
Reza a lenda, que até um cavalo de pau deu... kkk. E Dornelas, ali segurando, quase
arrancando a alça do banco à frente, daquele surrado coletivo. Descendo a Ladeira do
Gambá pensou-se até que fosse o Halley, aquele cometa que prometia aparecer por
aquelas datas. Nosso Professor, espumando e já pensando na vingança, esperou.
Quando chegou ali na subida, perto do parque metalúrgico, para subir para a Escola de
Farmácia, o Dornelas, com toda a autoridade lhe conferida pelo saber, falou: "Corre agora!!"
E o Nick de pronto emendou: "Tú e burro mesmo heim! Nunca estudou física né? Não vê
que na subida, é outra velocidade?"
O busão, cheio de alunos do mestre, quase capota de tantos risos...”

ALEXANDRE DA SILVA GALVÃO
ENGENHARIA CIVIL – 1996/1
WhatsApp +55 XX 9 XXXX XXXX
“Fui aluno de Física 2 do professor do Dornelas quando cursei Engenharia Civil. Eu já o
conhecia, porque ele e meu pai, de quem também foi professor de Física, além de colegas
eram muito amigos. Estavam sempre discutindo problemas da Física e da Matemática.
Assim, quando entrei em sua sala de aula pela primeira vez, já entrei com o respeito e o
temor que se tem diante das “lendas”. Me lembro de suas aulas e da sua voz grave, dicção
perfeita e baixíssimo volume, quase um sussurro, mas que ouvíamos claramente porque
ninguém ousava fazer ruído. Tensão e atenção diante do professor e da sua aula. Parecia
um show do João Gilberto. Até mesmo na precisão de como a matéria era exposta, com
letras e figuras muito bem desenhadas. Cobrava muito em suas avaliações, mas oferecia
muito mais em suas aulas. Depois, quando cursei mestrado no PROPEC, pude conviver
mais com o professor, agora na função de técnico no laboratório. Conversávamos mais
vezes. Me lembro de quando ele imprimiu um volume de minha dissertação em sua salinha.
Me contou muitas histórias, inclusive do meu pai. Era torcedor fanático (até perigoso) do
Atlético Mineiro. O Galo não ia bem das pernas. Também sou atleticano e ficávamos
algumas vezes xingando técnicos e jogadores… Grande professor de temperamento doce
e explosivo! Suas explosões são lendárias! Tenho saudades dele!”

ERIVELTON GUEDES
ENGENHARIA CIVIL – 1988/2
WhatsApp +55 21 9 8136 8680 (PARTE 1)
“Tive o imenso temor de encarar o terrível Prof. Dornelas lá pelos idos de 1985. Eu estava
no 2o período de Eng. Civil e tentei cursar Física com outro professor, pois rezava a lenda
que 95% dos alunos do Prof. Dornelas seriam reprovados. Por causa disso caímos na
bobagem de fazer algo muito feio: assinamos um abaixo-assinado pedindo providências
para a solução deste "problema", do qual apenas ouvíamos falar.
Não tendo opção, começamos, com muito medo, a assistir as aulas. Tranquilas, bem
organizadas - até mesmo fáceis. Sim, ele explicava de uma forma tão simples e prática que
tudo era facilmente assimilado.
Mas, sabíamos nós, as provas viriam! E com elas o terror, já previsto e sofrido com muita
antecipação. E elas vieram e pareciam muito fáceis, de novo. Não, só pode ser pegadinha.
Ele não pode fazer questões tão simples...”

ERIVELTON GUEDES
ENGENHARIA CIVIL – 1988/2
WhatsApp +55 21 9 8136 8680 (PARTE 2)

“Mas eram. Eram simples porque as correspondiam àquelas brilhantes aulas. E eram
simples mas era necessário ter acompanhado as aulas. Ele não pedia nada além dos
conhecimentos necessários. Tão necessários que ainda hoje, 35 anos depois, lembro de
tudo que ele destacava como importante. E, por toda minha vida profissional, aqueles
pequenos detalhes permaneceram e estão enraizados. Qualquer ex-aluno seu sabe como
escrever e o que significam as unidades de medida. Não sai da minha cabeça (e já usei
milhares de vezes) a frase: "se não colocar unidade de medida você não disse nada!"
Terminamos a Física II sabendo muito desta matéria. A grande maioria dos alunos saiu-se
muito bem - e para asseverar o conhecimento, também passamos pela Física III com outro
professor. A base estava boa.
Estranhamente eu queria tê-lo novamente como professor e tive esta sorte na Física IV. Eu
acho que ele não gostava muito de mim: eu dormia muito nas aulas e frequentemente era
acordado por ele com alguma pergunta referente à aula. Para minha sorte e ira dele, eu
quase sempre acertava. Mas na Física IV o temor já era parte do passado e, de alguma
forma, sentíamos aquele amor que ele tinha (mas relutava em deixar aparecer) por todos
os seus alunos, pelo que fazia, pela Escola.
Anos mais tarde, formado, encontrei-me com ele e fiz um pedido formal de desculpas pelo
abaixo-assinado. Eu já havia feito isto antes, mas fazia questão de sempre reforçar o
pedido. Ele não merecia e sei que ficou triste - porém, jamais ficou ressentido ou pensou
em revidar. Ou talvez tenha revidado da forma como somente um grande Homem, um
grande Professor como ele poderia: dando brilhantes aulas (de Física, Matemática, de vida)
Nos primeiros anos da internet novamente me reecontrei com ele, pois ele estava à frente
de algo relacionado a informática na Escola e eu trocava muitas ideias com ele a respeito.
Lembro que no site, na parte de Física, havia um mundo de conteúdos das aulas dele,
extremamente bem organizadas. Ele, além de tudo, foi precursor de um ensino à distância,
coisa que ainda hoje não é realidade.
Caro Professor, daí de cima de onde nos ouve e ainda puxa-nos a orelha quando erramos
uma vírgula, tenha nossa gratidão. Mais do que isso, tenha a certeza que o Sr contribuiu
muito para a formação de muitos profissionais e, principalmente, de muitos seres mais
humanos.”

PAULO CUNHA
ENGENHARIA METALÚRGICA – 1981/1
WhatsApp +55 31 9 9109 8137
“Concordo com tudo que foi dito sobre nosso Grande mestre Dornelas. Seu conhecimento
da disciplina, didática com aulas impecáveis. Mas o melhor dele é o que carrego até hoje
como ensinamentos para a vida, que é sua ética, conduta e respeito por todos.”

EDILCIO EUSTÁQUIO FAGUNDES
ENGENHARIA CIVIL 1975

WhatsApp +55 31 9 9992 4271
“No jogo entre ADEM e Aluminas em que s Escola de Minas sagrou campeã ganhando de
1x0 em 1970 O Professor Walter Dornelas foi no intervalo do jogo nos incentivar quando o
placar ainda estava 0x0,e a vitória veio .Obrigado mestre Dornelas.”

FLÁVIO ZELANTE FILHO
ENGENHARIA DE MINAS 1990/1
WhatsApp +55 31 9 9622 2448
“Saudades de nosso mestre, que com a voz grave e português irretocável era um artista no
quadro... Deixo meu total apoio ao prof. Dornelas e que DEUS esteja protegendo sua
alma.... Aos colegas meu abraço.”

NEY PINHEIRO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1990/2
WhatsApp +55 31 9 8356 6006 (PARTE 1)
“Gostaria de compartilhar com o grupo, um pouco de minha relação com o Prof Walter
Arcanjo Dornelas, e o quanto ele foi importante, em minha vida. Sou, filho de Wilson
Sampaio, o Jacaré.
Em 1986, segundo período, meu tão esperado sonho tornava-se realidade e eu seria aluno
na disciplina de Física do renomado Prof. Walter Arcanjo Dornelas, o famigerado carrasco
que assombrava a vida de muitos estudantes. A grande expectativa, tornara-se realidade e
iniciamos muito bem. Toda, tal fama, foi desmistificada, o homem era um monstro, mas na
arte de ensinar. Iniciamos Cinemática absortos pelo seu domínio e seriedade. Em meados
de abril, chegamos para nossa aula e com espanto recebemos a notícia que o professor
fora suspenso de suas atividades pelo chefe de departamento. Como? Revolta! Quem seria
capaz de tal arbitrariedade com Nosso Professor?
Assim, pela primeira vez, a instituição, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, enfrentava
um movimento de alunos que não aceitaram tal imposição e deflagraram o "Movimento
Volta Dornelas", incendiando os corredores do instituto. A luta foi árdua!”

NEY PINHEIRO
ENGENHARIA METALÚRGICA 1990/2
WhatsApp +55 31 9 8356 6006 (PARTE 2)
“Após um mês de embate com a tal chefia do departamento, negando-nos a entrar em sala
sem a presença de Nosso Professor, resolvemos, como um ato desesperado, invadir a sala

do diretor do ICEB, não lhe permitindo que lá entrasse, sem que houvesse uma solução,
ou melhor, a única solução, o retorno de Nosso Professor, Walter Dornelas.
Após tal ato, por decisão do Conselho Universitário, alçamos êxito, e nos devolveram nosso
professor.
Dia posterior à decisão, estávamos todos no corredor de acesso a sala de aula e em pé,
sob aplausos, recebemos Nosso Professor, Walter Arcanjo Dornelas.
Ele nos olhou fixamente e no seu tom suave de voz, perguntou: Onde paramos?
Sala de aula não era palanque e por mais que tenha sofrido, não pronunciou uma única
palavra acerca do fato mas presenteou-nos com aulas magistrais. A tal física, dita
"cabeluda", "rombuda" dava- nos prazer em aprender. Todo período, eu e outros, bons
alunos, recebíamos um recado: " Neste período estarei com tal turma e quero que estejam
lá"!
Esta foi a sua maneira de nos agradecer, e assim, tive a honra de ser aluno de Walter
Dornelas em todas as físicas restantes. Assim, não existe alguém que influenciou tantas
gerações de estudantes da Escola de Minas. Outro fato bem engraçado, envolvendo eu e
o Dornelas, foi que em uma prova, realizada lá no Maracanã. À época podia-se fumar em
classe. E lá estava eu sentado fazendo minha prova, na terceira carteira na fila de frente
pra mesa do mestre, e tranquilamente, abri meu Carlton, que vem numa caixa, e tô lá
pitando e fazendo a prova. Dornelas, sorrateiramente se levantou e eu fiquei cubando a
fera. Chegou próximo à minha carteira, pegou a caixa de cigarros e a examinou
milimetricamente. E eu? Só cubando! Ele viu que não tinha cola, ficou sem graça e
acanhadamente me pediu um cigarro.”
Como eu sabia que ele não fumava, dei-lhe o cigarro, mas fiquei de pé, e em sinal de
respeito, fiz questão de acender.
Ele caminhou até a sua cadeira, sentou- se e ficava soltando aquelas baforadas típicas de
que não fuma. Em suma, obriguei- o a pitar.
Eu não sei a natureza deste Título, quem o confere, mas na minha vida, este professor,
amigo de família, de modos simples, com seu Opala azul calcinha, foi sem sombra de
dúvidas o melhor, e maior professor que já pertenceu aos quadros da Escola de Minas.
Foram tempos inesquecíveis e um presente da vida, a oportunidade de conviver, tanto à
época, quanto agora, com pessoas de valores, honra, dignidade e respeito, tão raros nos
tempos atuais. O que nos une é o respeito e admiração a esse ícone em nossas vidas.”

ORLANDO D. MURGEL
ENGENHARIA METALÚRGICA 1986/1
WhatsApp +55 31 9 9314 6898
“Impressionante ver como o nosso professor era tão querido e muito admirado. Por tantas
turmas de diferentes épocas. Por isso ele é um Mestre! Transferiu conhecimento para seus
alunos de forma perfeita e simples despertando em todos nós a curiosidade pela ciência.
Um raro dom!!”

JOSE CARLOS BICALHO

ENGENHARIA METALÚRGICA 1976
WhatsApp +55 31 9 9975 8726
“Pela ótica da Física I esse grupo vai ter um ângulo de incidência igual ao de reflexão, pois
o meio é homogêneo.”

RODRIGO REYES-ZUMETA FRATELLI
ENGENHARIA CIVIL 1990/1
WhatsApp +507 6557 8150
“Como vocês, apoio a iniciativa para que seja outorgado o merecido reconhecimento ao
Prof Dornelas.”

FREDERICO DE ABREU
ENGENHARIA GEOLÓGICA 1993/2
WhatsApp +55 38 9826 7755
“Todo o meu apoio para o nosso vocacionado, dedicado e, como não poderia ser diferente,
brilhante professor de física, Dr. Walter Dornelas! Merecidíssimo reconhecimento público,
que sirva de inspiração aos demais professores e de orgulho, ainda maior, para os seu
descendentes!!! Parabéns à sua filha.”

ALDO WANEY RIBEIRO GROSSI
GEÓLOGO 1964
WhatsApp +55 31 9198 2125
“Presto, neste momento, uma homenagem “post mortem” ao meu saudoso e inesquecível
professor e amigo, Walter Dornelas.
Pretendia proferir estas palavras à beira do seu túmulo no momento do sepultamento, mas,
infelizmente, só tomei conhecimento de sua morte após seu enterro, o que me causou
profunda tristeza por não poder despedir-me dele em corpo presente. Conheci o prof.
Walter no primeiro dia de aula, no mês de março de 1960, quando iniciei o 3º ano do curso
Científico no Colégio Arquidiocesano, nessa minha adotada cidade de Ouro Preto. A aula
era de desenho e o Prof. Walter estava recém saído da Escola de Minas. Bastaram aqueles
50 minutos para que eu jamais esquecesse aquele professor. Metódico, preciso, hábil, o
quadro negro impecável, as definições e o método de uma precisão incomparável; em
poucas palavras: uma aula de quem sabia e queria ensinar, e eu, a partir de então, aprendi
a aprender. Não tive a felicidade de ter sido aluno do prof. Walter durante o curso na Escola
de Minas, o que não me impedia de desenvolver uma boa amizade com ele, uma vez que
meu interesse pela Física sempre me oferecia motivos e oportunidades para longas
conversas sobre os fenômenos naturais. Já formado e trabalhando na Alcan, aqui em Ouro
Preto, tendo havido a necessidade de um professor assistente para a cadeira de Física II –
2º ano – fui por ele convidado para ocupar a vaga e trabalhar com o prof. Jaime Mendes
Pereira Pinto, uma vez que ele, Walter, lecionava Física I para o primeiro ano. No
Departamento de Física da Escola de Minas permaneci por 7 anos, até 1973, quando o
acúmulo de viagens pela Alcan não permitia mais a compatibilização empresa-escola que

eu tanto prezava e que me permitia um convivência quase diária com o prof. Walter, tempo
durante o qual eu desenvolvi meus conhecimentos de Física, mesmo não tendo mais que
prestar conta do aprendizado. Quantas vezes, na antiga sala das Físicas, acima do
cafezinho da EMOP da Praça Tiradentes, sala dividida ao meio por solenes armários que
continham os aparelhos para os trabalhos práticos das Físicas, ele de um lado e eu do
outro, um com a mecânica o outro com o eletromagnetismo, pudemos preparar aulas
conjuntamente, e eu, como sempre havia feito antes, procurava absorver cada vez mais
conhecimentos daquela fonte inesgotável de saber. No início da década de 70, o Brasil foi
invadido pela malfadada prova de múltipla escolha como parte do exame vestibular para
ingresso nos cursos superiores. O prof. Walter não se conformara de maneira alguma com
a nova sistemática onde o fator sorte, conjugado com conhecimentos duvidosos, poderia
introduzir na nossa Escola de Minas estudantes que, devido à falta real de alicerce, com
certeza não suportariam o peso das cadeiras dos cursos escolhidos. Sua voz discordante
se elevou sonora e firme por toda Minas Gerais, até que, não conseguindo reverter o
processo completamente, pelo menos introduziu em Ouro Preto a regra de que “duas
respostas erradas anulavam uma resposta certa”, preservado assim uma secular seriedade
nos concursos da nossa Escola. O prof. Walter era assim. Algumas vezes ouvi poucos de
seus alunos reclamarem de seu rigor científico e de sua exigência do conhecimento
transmitido, mas jamais encontrei alguém que dissesse ter sido o prof. Walter
um mau mestre ou que não soubesse transmitir os conhecimentos de maneira
absolutamente inteligível. O tempo, inexorável, passou muito rápido. Trabalhos externos de
pesquisa mineral me removiam seguidamente de Ouro Preto e nossa convivência foi
reduzida a esparsos encontros aleatórios quando de minhas vindas a Ouro Preto. Tive,
infelizmente, de me desligar da Escola de Minas, atividade das mais prazerosas quetive em
toda a vida. No entanto, a nova tecnologia chegada ao final dos anos 80 me deu nova
oportunidade de voltar a usufruir do gênio de Walter Dornelas. Os computadores, com seus
segredos de hardware e de software sob domínio de meia dúzia de conhecedores sisudos
e de difícil trato, negavam aos utilizadores leigos como eu, um mínimo de informação para
que pudesse ao menos utilizá-los de maneira prática, quando ainda o saudoso DOS reinava
absoluto muito antes do aparecimento do, hoje universal, Windows. Pois novamente meu
professor e amigo Walter Dornelas surge no meio do caos com um surpreendente
conhecimento de informática para alguém que, tanto quanto eu sabia, jamais havia
estudado formalmente a matéria. Autodidata, Walter em tempo recorde tornou-se profundo
conhecer de programação e das máquinas da época, tendo me ajudado inúmeras vezes
quando meu computador “congelava” ou simplesmente não executava os comandos
transmitidos. Meus colegas ex-alunos da Escola de Minas, muitos dos quais, senão todos,
passaram pelas classes do prof. Walter e dele receberam os ensinamentos precisos que
até hoje, tenho certeza, lhe são úteis em suas profissões: a Escola de Minas perdeu, em
2010, um professor que ficará perpetuado na história desta secular instituição e que jamais
será esquecido pelas gerações que tiveram a sorte de ser ensinadas pelo sábio professor
Walter Dornelas. Meu caro professor e amigo Walter, obrigado por seu ensinamento, que
a terra lhe seja leve e o Criador o tenha com Ele por toda a eternidade. Em 10/12/2010.”

EDUARDO JORGE LIRA BONATES
ENGENHARIA DE MINAS 1980/2
WhatsApp +55 83 9921 6226
“Ninguém morre enquanto permanece na memória de alguém”
“Nascido menino pobre em 09/05/1933 no distrito de Capela Nova das Dores, município de
Carandaí, próximo a Barbacena, logo aflorou seu sentido de humanidade e solidariedade.
Realizou seu estudo primário na sua cidade, se mostrando interessado pelos livros. Porém,
os sonhos de criança o fizeram tomar novos rumos, em virtude das dificuldades que
passava sua família. Parte, então, para enfrentar novos desafios em outro mundo, onde a

competição imperava, só sobrevivendo os que lutam, demonstrando forca e determinação
para as vicissitudes da vida. Escolhe Ouro Preto, que havia sido, até bem pouco tempo,
capital do estado, como a cidade capaz de dar-lhe novos horizontes, para aprimorar seus
conhecimentos e completar os estudos. Apesar da escolha não ter sido fácil, a presença da
Escola de Minas foi fundamental na decisão.
La pelos idos de 1950, se muda para a “cidade grande” e logo se matricula no Colégio
Arquidiocesano para fazer seu curso ginasial. Vendo a dificuldade em se manter na cidade,
os padres resolvem concretizar sua matricula em regime de internato. Logo passa a dar
aulas em cursinhos para exame de admissão. Daí teve início sua árdua missão de repassar
seus conhecimentos àqueles que tinham maior dificuldade e sede de saber. Mal sabia ele
que a base de toda conquista se inicia com o Professor, fonte de sabedoria e discernimento,
em cada descoberta, em cada invenção. Todo bom começo terá sempre um bom Professor;
no trilho de uma ferrovia, no bisturi de um médico, na retirada de ouro ou no arranque de
um motor. No sonho que se realiza ou em cada grande ideia; o que se aprende e o que se
ensina. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota que se tira ou no projeto que se
apresenta. Essa era a lição que o Professor Walter repartia indistintamente. O tempo
passava e seus horizontes se expandiam, passando agora a dar aulas em colégios e
cursinhos. É nessa época que surge sua fama de exigente e rigoroso.
Entra para Escola de Minas em 1957, concluindo seu curso de Engenharia de Minas,
Metalurgia e Civil. Apesar de só ter colado grau em 1963, já havia iniciado suas aulas de
Física no ano anterior, possivelmente em substituição ao Professor Salatiel Torres. Em toda
teoria, tudo se inicia. Ensinar para ele era uma grande paixão, e como dizia Balzac, as
grandes paixões são raras como as obras-primas. Ele foi eficiente no que fez, ao ensinar
pessoas de diferentes matizes. Foi de uma dedicação franciscana em suas aulas, além da
inquestionável transparência do seu caráter, da sua competência e inteligência, hábeis em
adequar ao seu fazer o lado prático e funcional. Não menos relevante e, por isso mesmo,
digno de referência, são alguns traços da sua personalidade: a simplicidade e a lealdade.
Quantas vezes sua reflexão era capaz de apaziguar a efervescência das nossas emoções
e redirecionar o curso disperso do nosso pensar para soluções mais claras e pertinentes.
Já dizia o antropólogo Darci Ribeiro, um estudioso da formação do povo Brasileiro, “Ensinar
em uma Universidade a nova geração, é um privilégio extraordinário, provavelmente o mais
honroso e o mais gratificante de um trabalhador da educação.” Mas é, também, o mais
desafiante, tanto pela complexidade de tratar com pessoas de pensamentos e culturas
distintas, como pela tentação de tratar os iguais de forma desigual, e assim sair a propor
utopias desvairadas. Nada se compara, porém, a essa extraordinária aventura, de tratar
todos da mesma forma.
Em 1964, com bolsa da Fundação Gorceix, parte para se especializar na École des Mines
de Paris. Faz o mestrado e
Doutorado em assunto relacionado com metalurgia física. Fica em Paris por 4 anos se
dedicando exclusivamente aos estudos. Ao retornar, a bolsa impõe sua permanência na
Escola de Minas pelo período mínimo de 2 anos. Naquela época, geralmente os
pesquisadores que retornavam, dificilmente permaneciam na Universidade. Em 1969 inicia
o ano lecionando Física I, e com o passar dos anos ainda ficou com o restante das Físicas,
ou seja, II, III e IV. Dizia na Escola que ele iria ganhar uma placa como patrimônio, e
demonstrava maior orgulho desse fato. Por volta dos anos 80, já com a reforma do ensino,
que jamais concordou, passa a se dedicar a aprender os fundamentos da computação, se
envolvendo primeiro com o hardware e, posteriormente, o software. Após se aposentar, cria
uma empresa para dar suporte em TI à Universidade. Tudo isso feito com apoio da
Fundação Gorceix.
No final dos anos 2000, descobre uma pequena alteração no seu exame de PSA. É de se
espantar como um homem com a sua capacidade intelectual e seu conhecimento de vida,
simplesmente relegou o resultado que os médicos o alertaram. Em 2009, a doença se
alastra para os ossos, tornando-se então metástase. Passa quase 1 ano na cama, sendo
tratado por pessoas que o amavam. Em 08/08/2010, um domingo, dia dos pais, completa
a trajetória de vida de um homem que dedicou sua vida a educar os filhos dos outros,
demonstrando altruísmo, com humanidade e solidariedade.

Como não podia ser diferente, passo agora a relatar minha rica experiência de vida com
ele, primeiro como Professor e depois como amigo. Há pessoas que marcam a nossa vida,
que despertam algo especial em nós, que abrem nossos olhos de modo irreversível e
transformam à nossa maneira de ver o mundo. Ele foi uma dessas pessoas!
Com ele tive a primeira aula na Escola de Minas. A sala situava-se em cima da velha cantina
do prédio da praça. Pela manhã, com a sala de aula cheia, adentra aquele homem magro,
esguio e circunspecto. Tem nas mãos uma caixa de giz e um apagador. Sem dar bom dia,
simplesmente se apresenta. Achei de uma arrogância e prepotência sem tamanho, mas
nada que tivesse me assombrado. Com poucas aulas, aprendi que aquela era a forma que
ele tinha para dizer que ali ele era o comandante, para não deixar o barco afundar ou o
avião cair.
Os seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos da Física. Tive aprendizados
importantes para a vida. A sua missão foi muito além da de um mero professor, ele foi um
verdadeiro mestre. Soube despertar a minha admiração de um modo único e especial, se
tornando uma inspiração para minha vida profissional. O fato determinante da nossa
relação deu-se na segunda prova de Física I, cinemática. Tinha escrito umas colas atrás da
régua, levando em conta a máxima que dizia, “quem não cola, não sai da escola”. A prova
era no Maracanã, completamente cheio. Embora soubesse das fórmulas, a régua era minha
garantia, para o caso da memória falhar. Lá pelas tantas, ele fica em pé ao meu lado, me
pedindo para entregar-lhe régua que estava por debaixo das folhas. É claro que tinha
cuidadosamente conferido as fórmulas. Simplesmente respondi, mas que régua? A que
está aí por baixo. Entreguei-lhe e calmamente quebrou-a em pedaços, sem qualquer alarde.
Abaixou-se ao meu ouvido e baixinho falou: mas Paraíba, precisava fazer isto comigo. Colei
muitas outras vezes, mas nunca com ele. Este foi um grande aprendizado com alguém
honesto consigo mesmo. No dia seguinte, me chamou a sua sala e, corrigindo a prova,
simplesmente cancelou uma questão. Apesar de ter tirado três, ainda consegui passar. Por
sorte, fiz com ele todas as Físicas. Tiveram outros fatos em nossa convivência: em Física
III (ótica), levei à sua casa um binóculo para ele limpar as lentes, que se encontravam
mofadas. Depois de uns dias me avisou para ir pegar, pois já estava limpo. Ao entregar-me
disse, cuidado para não pegarem vocês bisbilhotando a vida dos outros. Parece que previa
nosso comportamento na República. Teve outro fato ocorrido em Física IV (eletricidade),
mas esse só posso contar pessoalmente, pois envolve pessoas que ocuparam cargos de
relevância na UFOP. Tudo causado por seu bedel, Lagartixa.
Obrigado Professor por toda sua dedicação, organização, paciência e carinho ao ensinar.
Agradeço sempre por ter feito parte da minha vida, e tenho certeza de que tudo o que
aprendi, carreguei por toda vida. Ao mestre, com carinho, toda a minha gratidão! Tentei ao
longo da minha vida de educador, por mais de 40 anos, repetir seus ensinamentos. Nem
sempre consegui, mas o que valeu mesmo foi a intenção. Algumas pessoas marcam a
nossa vida, deixam exemplos que nunca se apagam da nossa memória, que se tornam
aprendizados que levamos para sempre conosco. E nem sempre é por meio das palavras
que aprendemos. Ética, generosidade, amizade e humildade são atitudes e qualidades que
se veem nas ações, e que ficam de exemplo e inspiração.
Ele foi uma das pessoas mais marcantes em toda a minha formação. Foi alguém que me
fez repensar meu lugar no mundo, e a importância do meu modo de ser. Sempre tive
profunda admiração por ele, tanto é que, após concluir o curso, em dezembro de 1980, fui
chamado pelo Dr. Juvenil Felix para trabalhar na Morro Velho. Declinei da honraria,
preferindo assumir uma função de Professor na UFPB, onde teria mais possibilidades de
aprofundar meus estudos. Tanto é que em 1984 fui estudar no Canadá, onde morei por 5
anos, concluindo o mestrado e o PhD na McGill University, em Montreal. Ao longo da minha
vida na academia, tive aulas e participei de Congressos, Simpósios, debates com
personalidades e cientistas dos 4 cantos do mundo. O que a memória permite lembrar, cito
apenas alguns com os respectivos paises: Canadá: Michel Bilodeau, Reg McLaham, Brian
McKenzie; Fytas, Elbrond, Singhal, Mular, Golosinsky, Calder; USA: Mutmansky, Ramani,
Kim, Dagdalen, Hucka, O`Neil, White, Himebaugh; UK: Scoble, Hassani, John Edwards,
Phillips, Crosson, Peck, Mayer; França: Pelley, ChatterjeeSrajer, Bogert, Swain, Beaudoin,
Michel David. Todos esses, extremamente qualificados, mas nenhum excedeu em amor e
dedicação a missão de ensinar e formar a juventude como ele. Hoje, já também aposentado

lembro que ele se fez conhecido no mundo inteiro, pois era minha fonte de inspiração para
dar exemplos. Muitas vezes me pegava tendo o seu comportamento. Tanto é que, certa
vez, um dos meus alunos veio me perguntar quem era esse homem que falava tanto. Aí
não perdia a oportunidade de contar suas façanhas pela vida afora. Isto me enchia de
orgulho, mostrar que ele era o exemplo de Professor, não apenas pelo conhecimento que
detinha, mas principalmente pelos exemplos de vida que transmitia aos alunos.
Obrigado por ter se dedicado tanto ao trabalho, com entusiasmo, responsabilidade e
verdade. Tenha certeza que fez alguns dos seus alunos se sentirem especiais e pessoas
capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi estarão sempre comigo, por isso é
que será sempre o meu eterno Professor.
“Os grandes Professores deixam marcas na memória dos seus alunos”
O melhor era a organização da aula. Escrevia no lado esquerdo do quadro os pontos da
aula. E vão tinha como reclamar, porque era no tempo exato, sem se alterar, mesmo que
a pergunta fosse idiota. Passei 40 anos dando aulas e nunca consegui. Tentei muitas
vezes, e nada.”
CRISTINA DORNELAS
ENGENHARIA GEOLÓGICA - 1981/2
WhatsApp +55 31 8477 1121
“Não vou falar aqui do Professor Dornelas como professor, esse também não é um texto
para contribuir com a possibilidade de uma homenagem como Professor Emérito, embora
muito honrada e feliz com a situação. Aqui escrevo como filha do Dornelas, em
agradecimento a todos vocês desse grupo, pelas lindas e emocionantes mensagens que
estou tendo o prazer de ler. Filha sempre, aluna por um tempo... Essa brabeza que todos
comentam, tive que enfrentar desde criancinha, cinto pelas pernas não me faltava quando
eu derrubava algum copo na mesa ou era pega brincando de queimada pela rua sem avisar
em casa. Quanta vergonha passava. Passava, hoje dou risada. Certamente não era a
maneira politicamente correta de criar filhos naquele tempo, aliás, acho que nem existia o
termo “politicamente correto” nas décadas de 60, 70, mas era assim que ele sabia me criar,
era assim que ele acreditava que poderia me fazer uma pessoa melhor. Tenho absoluta
certeza! Uma vez peguei recuperação/segunda época em química, na Escola Técnica.
Quando ele ficou sabendo disso, não sei quem contou, subiu imediatamente para lá,
certamente faria um escândalo. Ao saber, não sei como, que ele estava indo pra lá, tive
que descer correndo o morro, passando pela Vila Aparecida para não cruzar com ele pelo
caminho usual, e ainda ficar horas escondida na casa de uma querida amiga, até as
coisas se acalmarem, para evitar uma bela surra!!! Saudades? Não tenho nenhuma, mas
respeito o que ele julgava ser correto naquele tempo. Quando passei no vestibular, em julho
de 1980, as coisas se acalmaram, podia até ir em festas nas repúblicas e apenas avisar
que iria chegar tarde. Ufa... como tudo mudou pra melhor! Me formei, fui aluna dele
nas 4 físicas, casei e nasceu um casal de filhos. Primeiro a Luísa e pouco tempo depois, o
Lucas. Foi quando ele ficou mais relaxado ainda. Me lembro um dia, minha filha a Luísa
deixou cair de propósito um copo na mesa, derramando todo o líquido. Eu olhei brava
pra ela, e antes de ameaçar algum castigo, papai simplesmente disse “Para que brigar?
Isso é coisa de criança!”. Outra cena foi quando meu filho Lucas tomou uma bomba na
sétima série. Ficamos aflitos em como contar para o avô o acontecido. Todos em silêncio,
num almoço de domingo, quando a filha avisa em alto e bom tom: O Lucas não passou de
ano. Brigas? Alguém teve que se esconder na casa da amiga? Que nada... simplesmente
ele disse, isso faz parte, pode até ajudar no amadurecimento dele. Novos e bons
tempos... Anos depois, estava com meu pai pelo DEGEO, onde ele prestava serviços
na área de informática, quando de repente uma aluna chegou perto dele e lhe deu um
beijo carinhoso no rosto, agradecendo por alguma coisa, e disse “Obrigada Dodô”. Achei
a cena uma coisa de outro mundo, enquanto ele mantinha sua testa franzida e segurava o
sorriso. Esse foi o meu pai através dos anos... Uma pessoa que desconheço igual, um
ser humano único, de um coração enorme de tão bom, pronto para ajudar quem
precisasse, grande mestre,

honestíssimo, justo, severo, humilde, coerente, competente, bravo, cuidador dos animais,
e todos outras qualidades que estão sendo citadas nesse grupo. Atleticano, mas como bem
disseram, nem tudo é perfeito. Ele foi isso durante todos os dias de sua vida. Esse foi meu
PAI, que por mim fez tudo que esteve ao seu alcance, me amou e foi amado mais que tudo!
Não tenho palavras para agradecer tudo de maravilhoso que estou lendo por aqui. E esse
dia 08 de agosto me deixa ainda mais emocionada, pois hoje faz exatamente 10 anos que
ele partiu. Muito brigada a todos vocês pelo carinho
Como filha, fiz todas as “físicas” nas suas turmas. Não por obrigação, mas por
disponibilidade de horários mesmo.
Primeira prova de Física I, análise dimensional, nota 9,3 (uau)!!! Quadro de notas cheinho
de comentários no dia seguinte. Segunda prova, nota 2,5. Silêncio geral... e assim fui, como
todos vocês, privilegiada por ter sido aluna de um professor como Ele.”

VILMA CONCEIÇÃO DA SILVA
ENGENHARIA GEOLÓGICA
1988/1
WhatsApp +55 31 9 83075460
“Desejo contribuir com meu voto para o Professor Dornelas como Professor Emérito pela
importante contribuição para minha vida acadêmica e profissional.”
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