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Década de sessenta, período de grandes transformações políticas e soci-

ais. Em meio a esse cenário foi criada, em 1964, a Escola de Engenharia 

Civil Kennedy, inspirada no modelo da Escola de Engenharia Civil-

norte-americana.

Ao longo desse período, a instituição se consolidou como umas das mais 

respeitadas do país, formando alguns dos mais conceituados e atuantes 

profissionais do setor. 

Atenta às constantes mudanças e demandas do mercado, a Escola de En-

genharia Kennedy aliou-se à Escola de Ciências Jurídicas Professor Al-

berto Deodato,  oferecendo também o curso de Direito. Já em sua im-

plantação, o curso recebeu, pelo Ministério da Educação (MEC), con-

ceito A em todos os quesitos avaliados.

A Biblioteca da Faculdade que tem por missão dar suporte informacional 

a todos os níveis de ensino, pesquisa e extensão e se constitui num 

centro irradiador de todo conhecimento aqui gerado.

A Memória da Biblioteca é desejo de se perpetuar a memória da Facul-

dade, seja com fotos, filmes, vídeos, depoimentos orais, livros etc. É um 

desejo antigo de todo aquele que fez e faz, no seu cotidiano, a história 

desta instituição: “lembranças, reminiscências e conhecimentos ad-

quiridos”

“O acervo está composto de informações registradas, conservadas e 

posteriormente recuperadas”. O objetivo geral é resgatar e divulgar a 

história da IES através no espaço da Biblioteca, viabilizando a criação do 

Memorial.

A prova disso são as publicações, os livros, boletins, apostilas, documen-

tos oficiais, discursos, fotos, jornais, cada um a seu modo, que buscam 

captar a essência e da Faculdade.

É motivo de admiração, descobrir que desde o projeto arquitetônico nos 

anos 60, passando pela aquisição e instalação dos primeiros itens, até a 

modernização tecnológica hoje ali implantada, cada Bibliotecário im-

primiu sua marca e fez história, não deixando nunca de reconhecer que 

as conquistas são sempre resultado de um trabalho em conjunto.
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