
P rimeiro de março de 1963. Têm
início, no Rio de Janeiro, as

atividades do curso de mestrado em
Engenharia Química da então Uni-
versidade do Brasil, hoje Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Era o embrião da futura Coordena-
ção dos Programas de Pós-Gradua-
ção em Engenharia (Coppe), nascida
do ideal de um visionário e obstina-
do professor – Alberto Luiz Galvão
Coimbra –, que, na época, abando-
nou seis de seus sete empregos para,
em regime de tempo integral e de-
dicação exclusiva, colocar em prá-
tica uma idéia fixa: conjugar ensino
e pesquisa para formar engenheiros
criadores e não apenas operadores.
Essa era, e ainda é, na opinião do
professor, a condição necessária
para livrar o país da dependência
de produtos importados da Europa
e dos EUA. 

Carioca, nascido em Botafogo,
em 1923, formou-se pela Escola Na-
cional de Química da extinta Uni-
versidade do Brasil, por onde tam-
bém se doutorou em Ciências de-
pois de fazer mestrado em Enge-
nharia Química na Universidade de
Vanderbilt, nos EUA. Coimbra per-
tence à geração de nacionalistas
típicos das décadas de 40 e 50, for-
jados na era de Vargas, que sonha-
vam com um Brasil industrializado.
“Temos de formar mestres e dou-
tores, gente capaz de criar a tecno-
logia que dará suporte ao processo
de industrialização", dizia ele aos

interlocutores que buscava arregi-
mentar para ajudá-lo a construir a
Coppe. A instituição se transfor-
maria, poucos anos depois, em re-
ferência nacional na área de pesqui-
sa tecnológica e no maior centro de
pós-graduação em engenharia da
América Latina, atualmente com
12 programas, 300 professores e
cerca de 3 mil alunos.  

Hoje, na casa em Teresópolis
onde mora desde janeiro com a
mulher, Marlene, o professor con-
fessa que, naquela época, não ima-
ginava que a Coppe fosse crescer
tanto. “A idéia da pós-graduação
em engenharia se propagou nas
universidades brasileiras com mui-
ta intensidade, contribuindo para
melhorar o nível não só da enge-
nharia, mas da própria gradua-
ção", frisa o professor, com uma
ponta de orgulho: “É bom ver isso
acontecendo". 

Certamente, na década de 60, o
fundador da Coppe também não
imaginava que, quatro décadas de-
pois, a instituição viria a ser dirigi-
da por uma mulher. A recém-eleita
diretora da instituição, Angela
Uller, é ex-aluna de Coimbra, por
quem ela tem profunda admiração.
“Ele sempre foi um homem à frente
de seu tempo, um empreendedor,
com uma capacidade enorme não
só de acreditar, mas de convencer.
Dirigir a instituição criada pelo
professor Coimbra é uma enorme
honra para mim", diz Angela.
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Outro admirador é Luiz Pin-
guelli Rosa, ex-diretor da Coppe e
atual presidente da Eletrobrás.
“Coimbra teve a capacidade de an-
tecipar o futuro e construí-lo. Por
isso, a Coppe saiu na frente", diz ele.

Alberto Coimbra sempre foi,
acima de tudo, um professor inte-
ressado no aprimoramento de seus
alunos, sem lançar mão de fórmu-
las prontas nem de manuais. Não

se contentava em ver os estudantes
repetindo apenas o que lhes era en-
sinado em aulas anotadas ou co-
nhecimentos passados por livros di-
dáticos.  Seus discípulos tinham de
pensar e fazer uso da matemática.
“Afinal", dizia ele, “a base da enge-
nharia é a matemática, esse é o
nosso tecido fundamental". O forte
conteúdo matemático de suas aulas
acabava por revelar quais, dentre
os alunos que passavam por suas
mãos na graduação da Escola de
Química, tinham talento para as
ciências da engenharia, mais do
que para a prática da engenharia
na indústria. Assim ele selecionava
os seus “cruzados", como chamava

os jovens que formariam o núcleo
inicial da Coppe. Encaminhava-os
para o mestrado no exterior e, na
volta, fazia-os professores da pós-
graduação. 

Hoje, apesar de aposentado, o
professor Coimbra mantém acesa a
velha paixão. No alto da Serra dos
Órgãos, onde vive em meio à na-
tureza, ele passa horas estudando
matemática.

Fundar e consolidar a Coppe
não foi suficiente para Coimbra.
Era preciso divulgá-la Brasil afora
e até mesmo no exterior e atrair
recém-graduados de outros estados
e países. Mais uma vez, Coimbra
inovou, enviando missões de recru-
tamento de alunos a cidades onde
havia cursos de engenharia. No
Brasil, o trabalho era feito em du-
pla. O professor Giulio Massarani,
um dos “cruzados" de Coimbra,
participava das caravanas dos “cai-
xeiros-viajantes da pós-gradua-
ção", e ainda lembra das longas
viagens nos antigos aviões DC-3
que saíam do aeroporto Santos Du-
mont. No exterior, professores ami-

gos faziam o marketing da Coppe.
Em cada localidade, os recruta-
dores punham anúncios em jornais
e rádios, convidando formandos
para uma entrevista no hotel em
determinado horário. A eles era ex-
plicado o sentido do mestrado, e,
ali mesmo, os interessados eram
avaliados. Cada selecionado rece-
bia a informação de que, no Rio,
receberia uma bolsa de estudo do
CNPq ou da Capes, pois, tal como
os professores, os alunos tinham de
se dedicar integralmente ao curso.
Receber pagamento para estudar
era outra novidade para os moços
da engenharia. Resultado: vieram
alunos das principais capitais bra-
sileiras, do México, Chile, Uruguai,
da Colômbia e Argentina.

A Coppe, ao longo de todos
esses anos, se expandiu graças a su-
cessivas inovações, seguindo a tri-
lha aberta por seu fundador. Come-
çou em duas pequenas salas de um
prédio localizado no campus da
Praia Vermelha e, hoje, ocupa um
grande complexo da Cidade Uni-
versitária na Ilha do Fundão. 

De longe, Coimbra acompanha
as atividades e o crescimento da 
instituição que fundou e alerta: “No
Brasil, é preciso cuidar sempre para
se manter viva e ativa uma ins-
tituição pública, por mais consoli-
dada que possa parecer. É preciso
ter um certo cuidado com as ativi-
dades de ponta desenvolvidas na
Coppe. É preciso que o governo a-
companhe o desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico do país am-
parando o ensino universitário. É
preciso que os mestres e doutores
da Coppe sintam-se motivados e
solicitados a desenvolver atividades
fundamentais para o aprimoramen-
to da ciência e da tecnologia na-
cionais, levando a pós-graduação a
florescer sempre".

Erika Franziska
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“A idéia da pós-graduação

em engenharia se propagou

nas universidades brasileiras

com muita intensidade, 

contribuindo para melhorar 

o nível não só da engenharia,

mas da própria graduação. 

É bom ver isso acontecendo.”


