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A rede a.m.i.g.o.s. – um mecanismo 
parecido com aquele de comunidades 
virtuais como o Orkut –, desenvolvida pelo 
C.E.S.A.R. (Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife), entrou para a lista 
de empresas mais inovadoras, recebendo 
prêmio da revista Época Negócios. O 
idealizador desse projeto é o iteano Silvio 
Meira (T77), que criou sistema semelhante 
– a rede AEITA a.m.i.g.o.s. – especialmente 
para a comunidade iteana. Pág. 10

Em Assembleia Extraordinária da Associação de Pós-Graduandos do ITA, foi aprovada pela maioria 
presente, com apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a adoção da Disciplina Consciente e a 
instituição de uma Comissão de Disciplina composta pelos pós-graduandos de vários programas – pág. 9

A diretoria da AEITA, nos termos do capítulo III, Art. 14 e parágrafos, do Estatuto Social, convoca 
os seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de outubro de 2009, 
Sábado, às 09h00 em primeira convocação, com a presença de 10% dos sócios quites e às 09h30 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, no Auditório Francisco Lacaz 
Netto ITA/CTA - São José dos Campos – SP, com a seguinte Ordem do Dia: Apresentação das Contas 
da Atual Diretoria biênio 2008/2009, Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2010/2011, 
Resolução da Data de Posse da Próxima Diretoria, e Assuntos Gerais de Interesse da Assembléia.

Fernando Coelho de Souza
Presidente da AEITA

AASD é 
sucesso

Confira os excelentes resultados do primeiro ano 
de trabalho da Associação Acadêmica Santos Du-
mont, como a captação de patrocínios para o REU-
NES (Reunião Universitária de Empreendedorismo 
Social e Responsabilidade Sócio-Empresarial), que 
teve a presença de 15 faculdades de renome no país, 
8 ONGs da região e 5 institutos referência no Brasil 
na área de empreendimentos socialmente responsá-
veis – pág. 6

Sábado das Origens tem eleição
 O tradicional encontro da comunidade será no dia 24/10 e tem como destaque deste 
ano a eleição da nova diretoria. A programação traz ainda apresentações do reitor do 
ITA, da FCMF e da Associação Acadêmica Santos Dumont. Também serão discutidas 

propostas de alteração no Estatuto. Participe! Pág. 5

REUNES 2008: mídia cobriu o 
evento, realizado no ITA com 
recursos viabilizados pela AASD
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EDITORIAL fALEcImEnTOs

Alguém já disse, com toda 
razão, que “a unanimidade é 
burra”. Por isso, como em tudo 
na vida, é impossível produzir 
um informativo que agrade a to-
dos os quase cinco mil iteanos 
que compõem a nossa eclética 
comunidade. Nem seria esse o 
objetivo.

Mas, felizmente, pelas ma-
nifestações que recebemos, 
verificamos que o conjunto da 
obra tem agradado a maioria 
dos leitores. O resultado desse 
bom nível de satisfação se tra-
duz na participação crescente 
com sugestões de reporta-
gens, comentários e envio de 
informações.

Essa colaboração é funda-
mental para que o jornal con-
siga manter a pluralidade dos 
assuntos, conseguindo assim 
oferecer, a cada edição, con-
teúdo que interesse aos mais 
variados perfis. Aqueles que 
curtem uma nostalgia, têm 
sempre à mão a prosa gostosa 
de Francisco Galvão, na página 
12. Quem prefere novidades 
pode conferir os textos que 
abordam os avanços da ciên-
cia e tecnologia e a importan-
te contribuição que os iteanos 
têm dado nessa área, como o 
engenheiro que desenvolveu 
um simulador computacional 
de tumor (página 8 desta edi-
ção).

Os “bixos” ganham cada 
vez mais espaço, enchendo de 
orgulho os veteranos com suas 
conquistas, e despertando o in-
teresse em colaborar com seus 
projetos e iniciativas.

Continuem participando, 
ajudando a fazer este jornal 
cada vez mais dinâmico e atra-
tivo, de forma a unir e integrar 
leitores de todas as idades, to-
das as crenças (ou nenhuma), 
todos os lugares. Boa leitura!

Ana Paula Soares
Jornalista Responsável
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Canal aberto
O Pompilio foi pentacampeão de bas-

quete nas OIs do ITA. Tinha uma canhota 
certeira, que nem os óculos embaçados de 
suor atrapalhavam. E continuou craque na 
vida pessoal e profissional. Sempre liderou 
pelo exemplo. 

Na Panair e na Varig, foi um dos pionei-
ros na Engenharia de Operações, onde os 
colegas das demais empresas aéreas iam 
buscar orientação.

Depois a Hidroservice, no final dos anos 
60 e década de 70. Lá, com o comandan-
te Rocha, do Senta a Pua e da Panair, e o 
Jayme Pires, iteano colega de turma, orga-
nizaram o conceito aeronáutico que marcou 
o começo do planejamento aeroportuário 
moderno no Brasil. Formou muitos profis-
sionais, treinando-os no trabalho em equipes 
multidisciplinares, e ensinando a convivên-
cia entre diferentes. Galeão, Manaus, Flo-
rianópolis e o Aeroporto do Funchal, na Ilha 
da Madeira são fruto da sua competência. 
Entre as empresas aéreas, no Rio, e a de enge-
nharia, em São Paulo, o Pompilio encontrou a 
Beth. E aqui, eles criaram o Caio e a Adriana. 

Anos 80. Diretas Já. Montoro governador 
eleito em São Paulo, nomeia Antonio Anga-
rita (FGV) presidente e Pompilio Mercadante 
Diretor Comercial da Vasp. Administram a 
empresa profissionalmente, controlam re-

sEcRETARIA

Balancete 1º semestre de 2009
Saldo 31/12/2008 56.421,10

DESPESAS
Salários -29.546,26
Encargos -19.168,58
Beneficios -5.751,47
Impostos -851,70
Terceiros -3.954,04
Consumos -3.813,26
Viagens 1.020,51
Outros -264,28
Sub-Total Desp. Meio -64.370,10
Jornal -35.566,19
Mala Direta -4.513,21
Site / Internet -3.390,00
Sub-Total Desp. Fim -43.469,40
Total Despesas -107.839,50

RECEITAS
Anuidade 146.763,77
Anúncios-jornal 18.800,00
Sab. Origs. Inscr. 31,90
Rend. Apl. Financ. 2.655,75
Total Receitas 165.595,67
Saldo 30/06/2009 116.833,02

A AEITA comunica com pesar o fa-
lecimento de nosso colega André Leite 
Alckmin, ocorrido no dia 20 de julho, em 
São Paulo. André vinha sofrendo há mais 
de 5 anos do Mal de Parkinson, e teve 
sua saúde debilitada gradativamente. Há 
algumas semanas foi vítima de um aci-
dente doméstico e foi hospitalizado no 
Einstein, em São Paulo. Lá o seu quadro 
foi agravado com pneumonia e ficou em 
coma induzido por muitos dias.

André foi um dos membros do Gru-
po dos Sábados, que coordenou as ne-
gociações que resultaram na formatura 
dos desligados por motivos políticos.

Leia abaixo o depoimento de iteanos 
que conviveram ele:

Sérgio Salazar - "André conciliava 
um fantástico conhecimento com o en-
cantamento de uma criança quando des-
cobria alguma coisa nova, o que acon-
tecia com muita frequência, dada a sua 
enorme abertura para aprender sempre. 
Foi um sábio inspirador como poucos 

Pompilio Mercadante Neto, Aeronáutico, T63
ceitas e custos, quebram o monopólio 
da Ponte Aérea, com seus jatos operando 
no Santos Dumont, e a empresa voa para 
os USA. Assistem ao cortejo fúnebre do 
Tancredo até Congonhas da sala da Di-
retoria, com todos o demais diretores e 
superintendentes. Enfrentam greves e 
interesses contrariados. E conquistam a 
confiança dos funcionários da casa, reer-
guendo a companhia.

Iniciativa privada e aulas de enge-
nharia de transportes da USP em São 
Carlos ocuparam a sua vida profissional 
até a designação para a Superintendên-
cia da Fundação para o Remédio Popu-
lar -FURP, pelo governador Mário Covas, 
em 1997. Filho e irmão de médicos, pai 
de uma bióloga, dedicou-se de corpo e 
alma à produção dos medicamentos da 
Fundação em Guarulhos até 2003, revo-
lucionando a administração do maior la-
boratório farmacêutico público do país. 
Idealizou a expansão da produção numa 
nova fábrica em Américo Brasiliense, no 
interior do estado, inaugurada no final 
de junho p.p. Foi presidente da ALFOB, 
a Associação dos Laboratórios Farama-
cêuticos Oficiais do Brasil.

Eu o trouxe de volta para os transpor-
tes em 2005, na SPTrans, empresa que 

gerencia o transporte público coletivo de 
passageiros na capital paulista. Ele parti-
cipou na implantação da integração ope-
racional e tarifária com o Metrô e a CPTM, 
através do Bilhete Único, usada por um 
milhão de passageiros diariamente, e no 
resgate do projeto de monitoramento da 
frota dos 14.000 ônibus que percorrem 
diariamente 4.500 km de vias no municí-
pio, transportando o dobro dos passagei-
ros de Metrô e CPTM somados. E principal-
mente, continuou formando profissionais, 
gerentes de contratos e de pessoas.

Perdi um amigo e um mestre. Fo-
ram mais de 20 anos de convivência. 
Nunca vi o Pompilio levantar a voz, des-
respeitar ou se alterar ao tratar com um 
subordinado. E desconheço quem não 
o tenha respeitado muito. Corintiano, 
comprou camiseta do “Nunca vou te 
abandonar” na queda para a segundo-
na. Neste ano viu o Corinthians voltar 
e ganhar o Paulista e a Copa do Brasil.  
Maridão. Paizão. Recentemente ele sou-
be que seria avô.  Lutou dez anos contra 
o câncer. Nunca desistiu. 

O Brasil perdeu um baita cidadão, no 
dia 16 de julho de 2009.

José C. N. Martinelli (T69) 

que encontramos na vida. Sua participa-
ção generosa como mediador do Grupo 
dos Sábados foi uma das últimas ativida-
des que realizou enquanto ainda contava 
plenamente com sua saúde."

Michal Gartenkraut - "Conheci 
André por sua nobre participação no 
Grupo dos Sábados. Não o vi desde a 
formatura dos desligados por motivos 
políticos, mas nunca esquecerei de sua 
firmeza nas convicções e dos conselhos 
de sabedoria que muito me ajudaram a 
transformar os momentos difíceis na 
Reitoria em alguns dos episódios mais 
felizes da minha vida."

Pedro John - "O Alckmin foi mem-
bro ativo do Grupo dos Sábados e meu 
contemporâneo no ITA. O depoimento 
do nosso ex-reitor Michal já fala de sua 
forte atuação atípica. Alckmin sempre foi 
introspectivo, do tipo que pensa muito 
antes de falar e só então se declara. E se 
impunha sem debates acalorados, sem-
pre por suas palavras calmas e refletidas." 

André Alckmin, T60
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cARTAs E fARpAs

Carta do Presidente
A Carta do Presidente datada de 

12 de julho de 2009 (veja na pág. 4) 
recebeu várias respostas de iteanos. 
Essas respostas estão disponibiliza-
das no AEITA Online (www.aeitaonline.
com.br). O Suplemento publica abaixo 
a carta do Cristiano Borges de Paula 
(T99), pela clareza, sinceridade e luci-
dez ao externar suas opiniões.

“Caro Presidente,
Inicialmente gostaria de fazer saber 

que sou um dos iteanos pouco ativos 
e que talvez tenham lhe causado as 
percepções, e decepções, presentes 
em vossa carta.

Tenho que reconhecer que sou 
culpado por não ter participado de 
eventos, e de não ser membro pagan-
te da AEITA.

O que eu desejo é talvez mostrar 
o porquê disso, que possa talvez ser 
uma das possíveis causas comuns a 
outros iteanos. Que esse e-mail possa 
trazer alguma luz à questão.

Vamos inicialmente nos localizar 
no tempo. Eu sou da turma T99, por-
tanto com quase 10 anos de formado. 
Reconheço que é difícil fazer iteanos 
se unirem para qualquer tipo de ativi-
dade, fato que a minha própria turma 
está enfrentando para organizar, tão 
somente, sua comemoração de 10 
anos de formada. Imagine então mo-
tivar ex-alunos a participar de outras 
atividades no âmbito da AEITA.

Sinceramente não creio que tão 
somente melhorar a comunicação pelo 
uso de novos meios (Orkut, Tweeter, 
etc) vá minimizar ou corrigir o problema. 

Creio eu que a causa raiz da baixa 
participação é o total desinteresse dos 
ex-alunos por coisas que sejam rela-
cionadas ao ITA. Parece-me, posso 
ter poucos elementos para estatística 
mais precisa, que muitos alunos são 
mais traumatizados pela instituição do 
que orgulhosos dela. Muitos querem o 
mais rápido possível deixar os muros 
(ou cercas) do CTA, do que aprovei-
tar seus anos de escola. Digo que eu 
mesmo, por imaturidade dos anos da 
juventude, ou por algum motivo não 
consciente, também pensei o mesmo.

Mas agora, depois de quase 10 
anos longe do ITA, resolvi voltar e fa-
zer Mestrado e posso dizer que minha 
percepção é outra da Instituição.

Creio que o maior problema seja 
este, a percepção residual da Instituição 
que os ex-alunos têm em suas cabeças. 
E eles não sentem prazer, e não senti-
rão, em participar de eventos da AEITA, 
caso não seja mudada essa percepção.

Eu agora vejo com clareza que os 

turmas de 50 e 60 muito provavelmente 
têm uma apreço maior ao ITA do que 
os iteanos das turmas de 90 e 2000. 
Como modificar a imagem da Institui-
ção AEITA de forma a contabilizar essa 
mudança? Como realmente fazer valer 
o sentimento de ser iteano? Será que o 
problema é o cada vez menor apreço 
pessoal de ser iteano? 

Não tenho as respostas a muitas 
das perguntas que formulei, mas creio 
que muitas vezes as perguntas são 
mais importantes que as respostas, 
ao permitir que possamos refletir e 
talvez até formular a pergunta chave 
a qual terá a resposta decisiva para a 
solução e melhoria efetiva.

Particularmente considerando as 
questões econômicas e as oportuni-
dades de trabalho e desenvolvimento 
pessoal em áreas técnicas no Brasil, 
tenho uma impressão pouco otimista 
em relação ao aumento dos quadros 
de engenheiros trabalhando em P&D e 
fazendo valer realmente o aprendizado 
básico que adquirimos. A concorrência 
do MBA é grande e muitos almejam 
quadros gerenciais somente. Sou críti-
co a tal posição, que muitas vezes já 
se inicia no H8, e podemos ver alunos 
pouco interessados em questões de 
engenharia e pouco interessados em 
aprender. Se quiserem maiores deta-
lhes, apenas visitem e vejam por si o 
que sobrou do departamento de Micro-
ondas no ITA, ou de outras engenha-
rias. Como exemplo podemos citar alu-
nos de mecânica que fazem TG voltado 
para áreas econômicas, ao invés de 
focarem em áreas de engenharia. Creio 
que estes deveriam estar estudando em 
outra Instituição, fazendo economia ou 
administração, e não engenharia. Para 
não falar também daqueles que querem 
atuar na área de marketing, ainda den-
tro de uma Instituição de Engenharia.

Precisamos pensar e pensar, e fa-
zer a AEITA ser atraente, não somen-
te pelo ITA presente em seu nome, 
mas por ser uma instituição politico-
economico-tecnológica interessante, 
onde membros efetivos possam ter 
elos que ajudem mutuamente suas 
carreiras profissionais, e que resulta-
dos claros mostrem e justifiquem sua 
existência.

Espero que a visão de um culpa-
do pela decepção mostrada em vossa 
carta possa trazer algum alento e dê 
alguma inspiração por mudanças.

Atenciosamente,”
 Cristiano Borges de Paula (T99)

“medos”, os quais muitos sentiram 
de forma semelhante durante a gra-
duação, eram coisas da juventude, da 
falta de profissionalismo (afinal éramos 
estudantes), da imaturidade inerente 
aos alunos que ingressam com seus 
poucos 18 anos e têm que se moldar a 
uma nova realidade, e serão moldados 
engenheiros. E esse processo é irreme-
diavelmente doloroso, afinal estar-se-á 
formando engenheiros, forjando suas 
cabeças para pensar como engenheiros, 
e esse treinamento é custoso e dolorido.

Portanto penso eu que é necessário 
uma forma de tornar os encontros, ou 
a propaganda e divulgação deles, algo 
que seja tão interessante que possa 
quebrar esse possível trauma, ou per-
cepção, que está na cabeça dos cole-
gas. E creio que não sejam poucos os 
que nem querem ouvir a palavra ITA.

Primeiramente, creio ser indispen-
sável mostrar onde os recursos prove-
nientes da associação - a AEITA - são 
utilizados. Não um report anual, mas 
em toda edição do Jornal, de forma que 
todos saibam porque é importante ser 
um membro pagante. Qual benefício? 
Qual o retorno? Eu mesmo, seja feita 
a minha culpa, não sou membro pa-
gante por não ter a mínima ideia, e sou 
culpado da minha ignorância, por não 
ter buscado as respostas, de como 
o recurso é utilizado. Por outro lado 
eu sou membro do Idec (Instituto de 
Defesa do Consumidor), porque sei da 
atuação deles, do engajamento social 
e da importância disso para a socie-
dade como um todo.

Se eu soubesse, e talvez por mi-
nha ignorância até seja uma realidade, 
que a AEITA patrocina atividades tec-
nológicas, que promove e fomenta o 
desenvolvimento do país, que defende 
de forma incisiva o desenvolvimento 
tecnológico, o aumento dos quadros 
de profissionais na área, sendo poli-
ticamente ativa junto a outras asso-
ciações, com certeza seria membro 
pagante. Porque assim haveria um 
objetivo claro e patente a minha frente. 
Se isso é fato, e eu não tenho ciência, 
então poderíamos pensar sobre o mo-
tivo do erro ou da falta de informação. 

Obviamente estou me limitando aqui 
a pensar segundo o meu limitado ponto 
de vista. Agora, o que motivaria nossos 
colegas a serem membros pagantes? 
Creio que a percepção deles é tão pífia 
como a minha. Ninguém se torna um 
membro de uma organização se não 
tem clareza de algum benefício próprio. 
E esperar que tão somente o “amor” ao 
ITA vai fazê-los agir de forma diferente 
é um tanto utópico, ainda mais porque 
conforme havia dito, creio que esse 
“amor” está mais para “trauma”. 

Esperar que iteanos se tornem 

membros para retribuir o investimento 
nacional feito também me parece utó-
pico, em uma sociedade onde a maio-
ria não respeita o direito do próximo. 
Brasileiros têm muito a evoluir ainda, 
se quisermos fazer uma comparação 
com a atitude americana frente às ins-
tituições e faculdades, como foi citado 
em certa parte de vossa carta. Espe-
rar que brasileiros se unam para levan-
tar fundos para sua antiga casa, como 
americanos fazem, é o mesmo que 
esperar que em uma congestionamen-
to ninguém transite pelo acostamento. 

A cultura do brasileiro não coloca 
em primeiro plano o coletivo, e dessa 
forma nós não atuamos pensando no 
bem de instituições que nos foram im-
portantes no passado. E iteanos são 
brasileiros, e por melhor que tenha 
sido sua educação, não me parece 
que podemos esperar comportamento 
assaz diferente da média.

Vejo que o site da AEITA tem aces-
so (Login) para membros. Realmente 
penso eu que é necessário existir uma 
diferenciação clara para membros 
pagantes e não pagantes. Apenas 
membros pagantes serão realmente 
ativos em qualquer organização. Os 
não pagantes já se mostram pouco 
interessados.

Agora, quais as vantagens em ser 
um membro pagante? Quais as dife-
renciações que serão criadas? 

Porque não fazer a AEITA ser realmen-
te uma entidade de fomento e network 
profissional dos membros pagantes? 
Que existam eventos com a participa-
ção de empresas de forma a permitir 
mobilidade profissional dos membros? 
Que isso seja um chamariz para alu-
nos que ainda estão na graduação? 

Eu trabalho com P&D, e percebo 
que sou um dos poucos que se inte-
ressaram pela área técnica na minha 
turma, e tenho pequena mobilidade 
devido à característica do país em re-
lação a investimentos no setor. Porque 
não transformar a AEITA no emblema 
nacional de fomento ao desenvolvi-
mento tecnológico?

Ao ser um ícone claro de algo, a 
percepção se torna mais clara, e as-
sim mais iteanos vão procurar a AEI-
TA. Pelo interesse de networking pro-
fissional, pelo interesse de contribuir 
para o desenvolvimento nacional, ou 
por verdadeiro orgulho de ser iteano. 
Mas não podemos colocar o último 
quesito anterior como peça fundamen-
tal da estratégia da AEITA.

As gerações mais novas, agora 
chamadas de geração Y, mostram pou-
ca lealdade às empresas e não se inte-
ressam em ter vínculos de longo prazo. 
Não podemos fugir a essa realidade. 
Não podemos negar que os iteanos das 

Cartas para esta seção podem ser 
enviadas para aeita@aeita.com.br, 
aos cuidados de Ana Paula Soares
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Carta do Presidente AEITA 2008/2009

12 de julho de 2009
Iteana e iteano
Esta carta representa minha opi-

nião pessoal estando Presidente da 
AEITA. Não representa uma posição 
da AEITA. Vejo-a como uma prestação 
de contas, inclusive para mim, de uma 
gestão que está terminando.

 
Sucessão
Não sou candidato à reeleição.
Estou com problemas de saúde e 

lapsos de esquecimento. Pretendo tra-
balhar para e na AEITA, em função não 
executiva. Aceito convites.

A experiência como Presidente da 
AEITA é muito rica, vale a pena. Co-
nheci muita gente. Recebi e-mails de 
muitos que não conheço pessoalmen-
te. Alguns me dando enorme apoio. 
E como é bom receber um e-mail 
apoiando! Talvez não avaliem o quanto 
foi importante recebê-los. Muito obri-
gado, vocês me ajudaram muito.

Recebi muitas e duras críticas. É 
importante saber das discordâncias 
e opiniões diversas. Dói um pouco. 
É importante a crítica: mostra nossos 
limites e aprendemos a exercer a to-
lerância. O pior é a ausência, nem o 
não, nem o sim. Às vezes senti como 
descaso. Dói.

O meu O Tacape, vulgo Pedro John 
Meinrath, escreveu uma carta publi-
cada no O Suplemento #86, Eleições 
AEITA, pág. 3. Retrata muito bem o 
que sinto como sendo Presidente da 
AEITA. Termina assim: Cada um de 
nossos colegas tem a oportunidade 
de ficar de bem com a vida, ou de me-
lhorar os seus relacionamentos pro-
fissionais e familiares agora em outu-
bro, sem despender um centavo com 
psicanalistas. Basta se candidatar aos 
cargos eletivos da nossa Associação. 
Para o seu bem, seja candidato.

Temos feito uma campanha em 
busca de candidatos. Nós seis da 
Diretoria Executiva não somos candi-
datos à reeleição. E seria bom termos 
chapas disputando.

 

Uma bandeira, uma causa
Não consegui criar uma causa, 

uma bandeira para a AEITA. Tentei 
através de uma proposta de alteração 
do nosso Estatuto. Coloquei-a na Rede 
Amigos AEITA e Itanet. Resultado pífio 
de contribuição.

Minha surpresa com a xenofobia 
dos iteanos com qualquer um que 
não seja do H8. Bastam-se. Excluem 
os demais. Até os pós-graduados do 
ITA são rechaçados. Nem consideram 
o que diz o nosso Estatuto, que me 
parece bem colocado. Ver Capítulo 2, 
artigo 6º no AEITA Online.

Busquei uma nova definição de nos-
sa finalidade, Capítulo 1, artigo 2º. Ne-
nhuma contribuição. A nossa finalidade 
me parece mais adequada à FCMF. Tra-
ta muito pouco do relacionamento do 
iteano. A nossa apatia não estará nes-
ta falta de motivação, de uma causa?

O Estatuto como está permite que 
uma Assembleia com sessenta ite-
anos, com trinta e um votos possa 
alterar completamente o Estatuto. Não 
temos qualquer cláusula pétrea.

Por que sócio nato? Preferia direito 
nato de se associar, bastando pagar a 
anuidade. Porque um professor do ITA, 
com dez anos de casa, ou talvez com 
os cinco como os do H8, não pode se 
associar?

Quem sabe podemos formar um 
grupo, de até nove, para rever o Es-
tatuto, divulgar a todos para ser apre-
sentado na assembléia de 24/10. A 
próxima gestão poderá adotá-lo, ou 
não e tentar sua aprovação, ou não.

Não ter achado a causa e não ter 
obtido maior participação do iteano é 
a frustração mor que carrego.

 
wikITA
O wikITA me surpreende. Iteano 

para iteano. AEITA apenas colaborou.
O O Culpado, vulgo Tomas E. Ratzer-

sdorf, me avisa que o acesso ao site da 
AEITA passou de 400 a 2000 sendo que 
80% dos acessos se deve ao wikITA.

 

Oportunidades no AEITAOnline
Algum iteano aproveitou este ser-

viço?
 
Crise
Estamos bem. Em 2008, 1199 ite-

anos pagaram a anuidade. Em 2009, 
até agora, são 1127. As finanças estão 
sob controle. Vejam no AEITA Online.

 
As turmas
Tive a grata surpresa de ver itea-

nos se apresentando para fazerem o 
mesmo que o Waldecy. Não os cito: 
não me sinto autorizado a fazê-lo.

Ou seja, alguém realiza um esforço 
em atualizar o cadastro de sua turma. 
E nos ajuda, a AEITA.

 
O quadripé
Iteano, ITA, FCMF e o H8. É o meu 

público alvo.
Este ano, no Sábado das Origens, 

24/10, estaremos todos presentes. 
Apresentando um pouco do que fazemos 
em nossa assembléia. De novo, convi-
daremos os professores a participar.

 
O O Suplemento
Fizemos campanha para parar a sua 

remessa. Diminuir custos. A nossa in-
tenção era a de mandar apenas para os 
que peçam a sua remessa. Há dúvidas, 
na AEITA, se é uma iniciativa válida.

O O Suplemento é-me grata surpre-
sa. Mudei de opinião várias vezes. Impri-
mir, deixar de imprimir. Parece ser um elo 
forte de ligação da AEITA com o iteano.

O Sidney Lage Nogueira T74, Vice 
Presidente e o Carlos Roberto Teixeira 
Netto T74, Diretor Financeiro Adjunto 
são frontalmente contra suspender o 
envio. Tento resumir a argumentação 
deles: Não devemos nem ameaçar, 
nem suspender o envio para quem  
não se pronunciar. Se as pessoas que 
leem Suplemento (pagantes ou não) 
não receberem mais o Jornal, elas 
ficarão mais distantes, menos com-
prometidas, e sem chance de as pu-

xarmos para a AEITA. O Suplemento, 
assim como o “site” são bandeiras 
da vida AEITA, e que seja um impres-
so de propaganda, até mesmo para 
quem não é associado, fazendo  parte 
do nosso custo fixo (assim com é a 
secretaria). A eliminação do envio do 
Suplemento deveria ser apenas para 
aqueles que não querem mesmo re-
ceber. Ou porque não o valorizam ou 
porque preferem ler na web.

A minha opinião não é imparcial 
nem justa: é pessoal. Admiro a feitura, 
e a curto, do O Suplemento. Admiro 
a competência da Ana Paula Soares 
e do O Culpado que são os maestros 
que o produzem.

Há participação do iteano su-
gerindo temas, artigos e os alunos 
contribuindo. Quem reclama da parti-
cipação, como eu ... Realmente, que 
a próxima diretoria decida. E por favor 
respondam à enquete.

 

As regionais
A de São Paulo ativa, sustentando a 

bandeira. A do Rio, muito inativa. Cansa 
o tentar, tentar e o retorno muito peque-
no. É uma pena. Foi a minha escola de 
AEITA. Aprendi a escrever, fazer relatos. 
E saí muito mais rico com as reuniões 
havidas. Sinto falta da atividade.

A de São José dos Campos está 
ativa. Convidando muitos.

 

Alegria alegria
A Carta do Presidente, o AEITA In-

forma, e o O Suplemento, sempre ele!, 
são a nossa forma de comunicação 
com a comunidade. A produção do 
AEITA Informa é coisa do O Culpado.

Aprecio as três. Opinião pessoal e 
não necessariamente justa. Sinto-me 
responsável pelas duas primeiras. Daí 
a alegria alegria. Fazem-me bem. 

Até a próxima
 

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008 / 2009

 
Leia mais Carta do Presidente na pág. 5

O Encontro de Integração Faculda-
de Empresa (EIFE) é uma feira de re-
crutamento realizada anualmente nas 
dependências do ITA, sendo organizada 
pelos próprios alunos. Tem como obje-
tivo aumentar o contato entre empresas 

EIFE chega 

à 7ª edição

e universitários. Em 2009, o EIFE rea-
lizou sua 7ª edição, nos dias 21 e 22 
de agosto. Saiba mais sobre o evento 
acessando o site www.eife2009.com.br. 

No EIFE, as empresas recebem um 
espaço personalizado em que podem 
ter um contato direto, dinâmico e pes-
soal com os participantes do evento, 
além de expor sua marca, forma de 
trabalho e seus programas de seleção 
e recrutamento através de palestras. 
Dessa forma, o EIFE é uma grande 
oportunidade tanto para as empresas 
quanto para os estudantes.

As empresas participantes, supri-

das de completa infra-estrutura de uma 
feira de recrutamento, têm a oportuni-
dade de divulgar seus programas de 
estágio, trainee ou emprego para um 
público diferenciado, constituído por 
alunos do ITA, IME, ETEP, UNESP, UNI-
FEI, UNIP, UNIVAP, entre outras.

Considerada a maior feira de re-
crutamento do Vale do Paraíba com 
um público de 3000 pessoas, o EIFE 
oferece às empresas acesso ao banco 
de cadastro e de currículos dos estu-
dantes participantes.

O público, além da oportunidade de 
ter contato com o ambiente profissio-

nal através de palestras e estandes das 
empresas, conta com palestras sobre 
o tema de carreiras e desenvolvimento 
profissional. É uma chance também de 
se relacionar com alunos de outras fa-
culdades do eixo Rio – São Paulo.
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Carta do Presidente AEITA 2008 2009  
12 julho 2009 (trechos)
(...)
Eleições
O Ronald Eckmann, T60, interessou-se pela eleição e está fazendo um 

bom trabalho de convidar pessoas. E nos está dando um bom trabalho: 
estamos sendo testados. Eis as perguntas que fez e as respostas que 
demos. Que outros iteanos saiam de sua toca e se candidatem.

Uma visão diversa de olhar a AEITA se segue.
Gostaria de saber alguns números da AEITA: 

• Número de formados no ITA. R=5210
• Número de associados da AEITA. R=1200 pagantes, 4000 recebem 

jornal / boleto, 900 não-localizados, 300 falecidos.
• Arrecadação total anual da AEITA e outros dados disponíveis. R=R$ 

300.000. Ver http://aeita.secr.googlepages.com/Contabil2008.pdf
• Dentre as atividades da AEITA estão a publicação bi-anual do livro “His-

tórias para Contar Amigos para Encontrar”. Quando será publicada a 
edição 2009-2010? R=Não será publicado em 2009. Deverá ser online 
(só para iteanos).

• O Decio Fischetti ainda cuida deste projeto? R= Cuidava até 2007 e 
gerava receita anual de R$ 6 a 8.000 para a AEITA.

• A publicação bimestral do “O Suplemento”, versão eletrônica e versão 
impressa - quantos confirmaram o interesse de receber? R= Apenas 
350 responderam a enquete: 142 responderam que dispensam a ver-
são impressa.

• Quem é o Diretor Responsável do O Suplemento? R= O Tomás Ratzer-
sdorf.

• Ele poderá continuar? R=Até engrenar um novo responsável.
• E os outros colaboradores/redatores poderão permanecer? R=Podem: 

Ana Paula (jornalista), Edvânio (diagramação/arte). Há contribuição 
também dos diretores e outros iteanos.

• Quem cuida destas atividades atualmente? Poderão continuar a fazê-lo?
• Tecnologia de informação: Sites (ita.com.br, aeitaonline.com.br) 

R=AEITA Online foi criado pelo Sidney/ITA Junior. Ana Paula toca.
• Banco de Dados: R=Secretaria da AEITA
• O Suplemento Eletrônico: R=Ana Paula Soares, a nossa Jornalista
• wikITA, etc.: R=Toni T90 e quem quiser, etc.
• Poderão continuar a fazê-lo? R=Sim
• “O Sábado das Origens”. R=será em 24/10/09
• Quem cuida da organização na AEITA? R=Mônica com supervisão à 

distância do Tomas.
• Acho que deveria ter uma participação intensa de alunos na organização 

e recepção na Portaria do CTA e no ITA. R= É normal ter alunos, na 
portaria, para recepção dos veteranos.

• Desculpe o trabalho mas estou tentando entender a AEITA. Talvez fos-
se interessante divulgar na sua “Carta do Presidente” algumas destas 
informações no processo de motivação dos associados em relação as 
eleições. Não sei se vale a pena para todos. R=É o que estamos fa-
zendo.

• Uma sugestão para análise: “Criar uma nova categoria de sócio aluno 
do ITA na AEITA,a partir do 3º ano do curso”, com uma contribuição 
simbólica anual de R$50,00. R=Sugiro esquecer. O pessoal é “duro”.

• A finalidade seria ligar os futuros engenheiros do ITA a AEITA,para au-
mentar a participação na organização. R=A ligação é feita pela distri-
buição do O Suplemento no H8 e via Internet. Também com a participa-
ção dos alunos no Sábado das Origens. Permitindo e incentivando que 
usem nossos canais de comunicação.

Até a próxima
 Fernando Coelho de Souza

Presidente AEITA 2008 / 2009

Em outubro, no Sábado das Origens, 
haverá eleição da Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal para o biênio 2010-2011. 
O registro de chapas deve ocorrer até 
18 de setembro de 2009. Seis colegas já 
manifestaram a intenção de participar da 
nova Diretoria: Satoshi (T64), Eckmann 
(T62), Zinc (T65), Annibal (T88), Sadock 
(T04), Câmara (T62). Fernando Coelho 
(T59) e Tomas Ratzersdorf (T59) aceita-
riam participar do Conselho Fiscal. Que 
outros se apresentem para compor várias 
chapas.

Informações 
A Diretoria Executiva é composta de 

Presidente e Vice-presidente, 2 Diretores: 
Administrativo e Financeiro. 2 Diretores 
Adjuntos: Administrativo e Financeiro. O 
Conselho Fiscal é composto de 3 conse-
lheiros e 3 suplentes. 

Como funciona
Todos os atuais diretores já manifes-

taram sua intenção de não integrar a nova 
diretoria, dando espaço a “sangue novo” 
que possa dinamizar as ações da asso-
ciação, utilizando as novas tecnologias 
de comunicação e trabalho colaborativo.

Associação renova Diretoria
Monte sua chapa e concorra! Os 

atuais diretores estão à disposição 
para fornecer informações e detalhes 
sobre a engrenagem da associação:
• Fernando Coelho de Souza T59 

fercouza@gmail.com
• Sidney L. Nogueira T74  

sidneyln73@yahoo.com.br
• Tomas Ratzersdorf T59  

tomasrat@directlink.com.br
• José Alfredo L. Costa T78  

alfredo@directnet.com.br
• Floriano Salvaterra T93 

f.salvaterra@yahoo.com.br
• Carlos R. Teixeira Netto T74 

teixeira.carlos@terra.com.b

Dicas
1 - Todos os 12 membros da cha-

pa devem estar quites com a anuidade 
da AEITA.

2 - Um ou dois diretores devem 
morar em SJC para acompanhar a 
parte administrativa e movimentação 
bancária.

3 - Convém que um diretor se in-
cumba da produção d’ O Suplemento 
e da comunicação com a comunidade 
(site, newsletter, etc.).

sábado das origens: 

confira o programa provisório

Dia 23/10/09 – sexta-feira

hora         Local Atividade 

18h30         Salão Negro Recepção e Coquetel  

19h30         Auditório Apresentação musical 

21h00         Auditório Encerramento

Dia  24/10/09 - Sábado

hora Local Atividade

08h00 Salão Negro Recepção e registro dos participantes - votação

08h40  Visita a instalações novas do ITA

09h00 Auditório A.G.O. 1ª convocação

09h30  A.G.O. 2ª convocação e Hino Nacional

09h30  Encerramento votação 

09h40  Prestação de Contas 2008 e jan-set 2009

09h50  Estatuto AEITA – discussão/votação de alteração

10h30 Hall Auditório Coffee Break

11h00 Auditório Apresentação musical 

11h20  Palestra Associação Acadêmica Santos Dumont

11h40  Palestra Fundação Casimiro Montenegro Filho 

12h00  Palestra Reitor do ITA

12h20  Palavra final do Presidente AEITA

12h30  Encerramento das atividades no Auditório

13h00 Cocta Churrasco de confraternização

17h00  Encerramento churrasco
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EspAçO ALunOs

Iteanos,
No dia 21 de março de 2008 surgiu 

a ideia, durante uma reunião do Dire-
tório Executivo do CASD, de fazer uma 
fundação de apoio ao H8 - a então 
FASD (Fundação Acadêmica Santos-
Dumont) - que serviria de amparo legal 
às atividades do Centro Acadêmico, o 
qual sempre careceu, ao longo desses 
quase 60 anos, do tão sonhado e dis-
cutido “CNPJ”.

A FASD virou AASD e a ideia dessa 
iniciativa evoluiu ainda na sua fase de 
gestação, surgindo assim os pilares 
da AASD, que são basicamente criar 
uma cultura de doação na comunidade 
iteana, a fim de viabilizar projetos dos 
alunos, sempre buscando a excelência 
e o profissionalismo.

Criar a cultura de doação e com-
partilhamento de sucessos é o maior 
desafio, já que não há na comunida-
de e no Brasil precedente desse tipo. 
No entanto, sabemos que a cultura de 
doação é um dos pilares de algumas 
das melhores universidades do mundo 
(Harvard, Stanford, Yale, MIT etc.) e no 
ITA não pode ser diferente, dado o or-

AASD e seus primeiros sucessos
gulho que todos nós iteanos temos de 
fazer parte da família iteana.

A AASD não se propõe somente a 
viabilizar financeiramente os projetos, 
mas visa proporcionar a cada projeto 
gestão profissional tanto dos recursos 
financeiros quanto humanos. Dessa 
maneira, realizamos treinamentos e 
temos pessoas específicas no acom-
panhamento das diferentes fases e 
áreas de um projeto, convergindo as-
sim para a sua excelência.

Depois de alguns meses de dis-
cussões e reuniões, no dia 11 de se-
tembro de 2008, a AASD teve a sua 
primeira assembleia geral e assim foi 
finalmente oficializada. Os trabalhos 
de estruturação, já iniciados, foram 
intensificados e em 2008, apesar do 
tempo escasso, conseguimos realizar 
o nosso primeiro case de sucesso, o 
REUNES 2008. 

O REUNES 2008 (Reunião Univer-
sitária de Empreendedorismo Social e 
Responsabilidade Sócio-Empresarial) 
foi iniciativa da CASSIS (Comissão de 
Ação Social do ITA) e a AASD foi fun-
damental para a sua realização.

Tivemos a presença de 15 facul-
dades de renome no país, 8 ONGs 
da região e 5 institutos referência no 
Brasil na área de empreendimentos 
socialmente responsáveis. Houve a 
presença de cerca de 750 universitá-
rios, além de 3 mídias cobrindo inte-
gralmente o evento, que foi tema de 
reportagens em jornal, rádio e televi-
são no Vale do Paraíba. 

Com o REUNES 2008 a AASD 
demonstrou a sua capacidade de atu-
ação, tanto operacional quanto estra-
tégica, ao realizar um grande e inédito 
evento no Brasil, abordando temas 
sensíveis e importantes para a socie-
dade.

No ano de 2009, os desafios au-
mentaram e estamos nos empenhan-
do para realizar vários projetos (IMC, 
Aerodesign, Torneio Semana da Asa, 
MiniBaja, etc.), que geram impacto 
positivo tanto na comunidade iteana 
quanto na sociedade em geral. 

Queremos nos ancorar não só nos 
patrocínios empresariais, mas quere-
mos os iteanos participando ativamen-
te dos projetos, seja financeiramente 

ou com conhecimentos e experiência 
pessoal e profissional.

Como está em nossa missão, 
queremos envolver a comunidade ite-
ana, criar laços entre antigos e novos, 
contribuir para o desenvolvimento 
do país. Como o meu ídolo Casimiro 
Montenegro Filho disse certa vez: “O 
ITA deve formar técnicos competentes 
e cidadãos conscientes”. 

A AASD acredita nesses pilares 
de formação, competência e consci-
ência, entendendo a responsabilidade 
que cada um de nós iteanos temos na 
construção de um país mais moderno, 
rico e justo.  

Atenciosamente
Renato Teles – Gestão 2009 
 

Cinco alunos representaram o ITA na IMC 
(Mundial Universitária de Matemática) em Bu-
dapeste em julho, obtendo uma medalha de 
ouro, três de bronze e uma menção honrosa 
(veja no site do ITA – www.ita.br). Com aju-
da de vocês iteanos, e da AEITA, fizemos um 
“pequena campanha” de captação de recur-
sos via AASD no AEITA Online e obtivemos 
quatro doações, totalizando R$ 2.300,00. O 
aluno Marcos só conseguiu participar gra-
ças a essas doações, o que demonstra que 
a comunidade pode ser peça fundamental na 
melhoria contínua da “excelência iteana”. Os 
demais recursos que possibilitaram levar os 
alunos para a IMC vieram da VSE, sendo a 
AASD o meio legal para a captação financeira 
desse patrocínio. 

O nosso muito obrigado a: Andre Helmeis-
ter (Hell MEC-88), João Gomez (AER-61), 
Alessandro Assis (ELE-05) e ao quarto doa-
dor que preferiu o anonimato. 

Veja abaixo depoimentos dos doadores.
“Que legal ver que esta escola continua 

sendo um centro de malucos (no bom sen-
tido, é claro!) Parabéns a todos os que parti-
ciparam! As pessoas precisam perceber que 
não precisa ser um Gates para colaborar.”

“Obrigado pelo retorno. É fundamental 
dar um retorno para os patrocinadores sobre 
o resultado do evento, seja ele bom ou mau. 
(É bem melhor se for bom). Se isto for segui-
do, tenho certeza de que vocês vão “fidelizar” 
doadores. Com relação ao resultado da IMC, 
fiquei muito orgulhoso. Sinto-me mais do que 
recompensado. Transmita meus parabéns a 
todos os envolvidos.” 

Equipe do ITA: Guilherme Rodrigues Nogueira 
de Souza (bronze), Marcos Victor Pereira 
Vieira (bronze), Marcelo de Araújo Barbosa 
(bronze), Rafael Hirama (ouro) e Renato 
Rebouças de Medeiros (Menção Honrosa)

Prestação de Contas
A AASD já movimentou os seguintes valores em menos de um 

ano de existência:
• R$ 30.000,00 - Patrocínio da OI para o evento REUNES 2008 

(empenho da AASD)
• R$ 22.500,00 - Patrocínio da Bunge para o evento REUNES 

2008 (empenho da AASD)
• R$ 2.500,00 - Patrocínio da Accenture para o evento Torneio 

Semana da Asa 2008 (empenho da Atlética)
• R$ 12.500,00 - Patrocínio da VSE para levar os alunos para a 

IMC 2009 (empenho do Prof. Armando, da Computação)
• R$ 13.000,00 - Patrocínio da ORBISAT para Aerodesign 2009 

(empenho da AASD)
• R$ 2.300,00 - Doações de iteanos para a IMC 2009 (empenho 

da AEITA e AASD)
Então, já movimentamos em prol da comunidade 
R$ 82.800,00 em menos de um ano de existência.

Resultado extraordinário na 
Mundial de Matemática (IMC)

“Que bom que por menor que seja a 
contribuição, possa ter ajudado alguém a 
defender o nome da nossa comunidade. Além 
disso, tem o lado da conquista pessoal que 
isso representa especialmente para quem só 
conseguiu participar por causa dessa iniciati-
va, fico muito satisfeito. Parabéns a todos pelo 
excelente resultado! Aproveito a oportunidade 
para uma sugestão:(...) Vocês deveriam DI-
VULGAR MAIS que pode fazer isso. Quando 
eu resolvi doar algo, juro que tive que gastar 
um bom tempo procurando como fazia pra 
doar, pois lembrava vagamente que existia 
a possibilidade.(...)Tem bastante iteano com 
grana e boa vontade, mas vocês precisam 
facilitar também, dificilmente alguém vai sair 
correndo atrás de um meio pra doar algo pra 
alguém que eles nem sabem que está preci-
sando. (...)Continuem na luta!”

“Fico muito feliz com os resultados positi-
vos. Que bom que pude ajudar e contribuir.”  

Aerodesign ainda necessita de recursos

O Projeto Aerodesign ITA 2009 conta com quatro equi-
pes que competirão no SAE BRASIL AERODESIGN, que 
acontece entre 22 e 25 de outubro. Apesar dos patrocínios 
empresariais e de doações de iteanos, ainda há a necessi-
dade de aproximadamente R$ 10.000,00 para a construção 
das quatro aeronaves. Esperamos contar com a ajuda da 
comunidade iteana tanto financeiramente quanto com rela-
ção aos materiais. 

As doações podem ser feitas através da AASD ou do 
FADA (veja texto na página 9). 

Doações para a AAsD: 
Banco ABN-Amro Real (356)  -  Ag. 0845 - CC 4709989-2
CNPJ 10.412.956/0001-54

Contato: Renato Teles “Tubies” (T11) Diretor-Presidente AASD
Tels. (12) 3947-7821 e (12) 8801-6405
e-mail: renato.teles@aasd.org.br
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Projeto de Integração e Cooperação Amazônica para a 
Modernização do Monitoramento Hidrológico (ICA-MMH B)

O Projeto ICA-MMH Parte B, desig-
nado FINEP Nº 5206/06, foi assinado 
em 03/09/2007 e iniciado a partir de um 
Convênio do tipo Encomenda Transver-
sal para Projetos de Pesquisas da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos – FINEP.

Desenvolvido pelo Grupo de Pes-
quisas em Engenharia de Software 
– GPES do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica – ITA, sob a Coordena-
ção Técnica Geral do Prof. Dr. Adilson 
Marques da Cunha e de seu substituto 
eventual, Prof. Dr. Luiz Alberto Vieira 
Dias, o Projeto já se encontra em fase 
adiantada de implementação.

Este Projeto foi gerado a partir 
das necessidades da Agência Nacio-
nal de Águas – ANA do Ministério do 
Meio Ambiente – MMA e conta com a 
participação: do Instituto de Pesquisas 
Hidráulicas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – IPH / UFRGS, 
como instituição co-executora; e da 
Fundação Casimiro Montenegro Filho 
– FCMF, como instituição convenente.

O Projeto tem por objetivo desenvol-
ver um sistema nacional computadori-
zado que contemple a modernização e 

a integração de pontos de coleta tele-
métrica de dados para o monitoramen-
to hidrológico da Bacia Amazônica.

Este sistema deverá propiciar a 
disponibilização de dados e informa-
ções, em tempo real, para diferentes 
entidades da sociedade brasileira e de 
instituições internacionais, como insu-
mos para o desenvolvimento de estu-
dos, investigações e pesquisas.

A disponibilização desses dados 
e informações poderá contribuir, por 
exemplo, para tomadas de decisões 
governamentais: no campo econômi-
co, envolvendo atividades agrícolas, 
pesqueiras e de navegação; no campo 
da segurança; entre outros.

Este Projeto deverá ser capaz de 
propiciar também o desenvolvimento 
de um Modelo de Engenharia para uma 
Plataforma de Coleta de Dados – MEP, 
envolvendo hardware e software devi-
damente integrados e nacionalizados.

A Plataforma de Coleta de Dados – 
PCD a ser modernizada deverá possuir 
capacidade de comutação automática 
de comunicações via Satélite, Rádio 
Freqüência e/ou Telefonia Celular, si-

milar a plataforma da Figura 1.
Este Projeto deverá propiciar também 

um Sistema de Suporte a Decisão para 
a Sala de Situação da ANA em Brasília. 

Para testar o seu desenvolvimento, 
foram selecionados na Bacia Amazôni-
ca 30 locais de referência mostrados, 
em cor vermelha na Figura 2, para a 
instalação das PCD.

Esses testes poderão propiciar o 
acompanhamento das condições hi-

drológicas, visando melhorar previsões 
de eventos extremos tais como secas 
e inundações, considerando dados e 
informações de países limítrofes e até 
mesmo previsões climatológicas.

outras Informações:
• Número Aproximado de Participan-

tes no ITA = 40;
• Recursos FINEP = R$ 2.793.000,00; 
• Vigência = 17/09/07 à 16/09/2010

Fig.1 - Exemplo 
de uma PCD

Fig.2 - Pontos 
de referência da 
Bacia Amazônica



O jornal Folha de S. Paulo publicou 
em junho reportagem sobre estudos 
que atestam a importância do uso do 
bicarbonato de sódio para frear o sur-
gimento de metástases. Resultados de 
experimentos feitos em camundongos 
mostram que a substância eleva o pH 
do ambiente tumoral, o que dificulta a 
invasão das células tumorais.

Nesse trabalho, os pesquisadores 
contam com dados e informações for-
necidas por um simulador computacio-
nal de tumor, desenvolvido pelo iteano 
Ariosto Siqueira Silva (T00), atualmente 
no H Lee Moffitt Cancer Center na Uni-
versidade do Sul da Flórida.

Leia abaixo a entrevista concedida 
a O Suplemento:  

O Suplemento - Qual a sua tra-
jetória profissional até chegar ao 
desenvolvimento do simulador com-
putacional de tumor?

Ariosto Siqueira Silva - Sou da 
turma COMP00 e fiz meu estágio de 
quinto ano na Accenture em São Pau-
lo, trabalhando com projetos de tecno-
logia no mercado bancário. Na época 
eu estava focado em desenvolvimento 
de software para a Internet e transa-
ções eletrônicas. Depois de formado 
participei de um traineeship de seis 
meses na Portugal Telecom Inovação, 
braço de pesquisa e desenvolvimento 
da Portugal Telecom em Aveiro, Por-
tugal. Durante esse tempo trabalhei 
no desenvolvimento de websites para 
gerenciamento de uso de celulares 
pré-pagos. Ao fim desses seis meses 
(2001) fui contratado pela divisão de 
smartcards da Schlumberger (então 
chamada de SchlumbergerSema e 
hoje Gemalto) em Louveciennes, Fran-
ça, onde trabalhei por três anos como 
engenheiro de software em projetos de 
personalização de cartões para o mer-
cado bancário. Em 2004 viajei para o 
Brasil e participei da seleção para a 
pós-graduação em Genética e Biologia 
Molecular na Unicamp. Entrei no pro-
grama de Mestrado e no ano seguinte 
fiz a transição para Doutorado direto 
sob a orientação do Dr. Andrés Yunes, 
do Centro Infantil Boldrini. Em 2007 
passei um ano em Tucson, nos EUA, na 
Universidade do Arizona, fazendo um 
estágio de doutorado com Dr. Gatenby 
e Dr. Gillies estudando a influência de 
hipóxia e acidez no microambiente 
tumoral. Em 2008 defendi minha tese 
de doutorado intitulada ”Uma Aborda-
gem de Métodos Computacionais para 
Simulação de Processos Biológicos: 

Um simulador na 
guerra ao câncer

Simulação Tridimensional e Metabóli-
ca do Desenvolvimento Tumoral” e fui 
convidado pelos doutores Gatenby e 
Gillies para me juntar ao novo grupo 
de Integrated Mathematical Oncology 
que eles estavam criando no H Lee 
Moffitt Cancer Center naquele ano e 
onde hoje trabalho.

O Suplemento -  Como surgiu 
esse projeto?

Ariosto - Eu criei o simulador TSim 
(Tissue Simulator) em 2006 quando 
comecei a estudar quantitativamente 
como células interagem com o am-
biente exterior (outras células, fatores 
de crescimento, nutrientes, oxigênio, 
toxinas, etc.) e como essas interações 
são exploradas por doenças como 
câncer e diabetes para criar um es-
tado patológico robusto ao tratamen-
to. Infelizmente na época não havia 
uma ferramenta que implementasse 
as funcionalidades que desejava ou 
que tivesse flexibilidade o bastante 
para fazermos as modificações ne-
cessárias para representar as forças 
e interações que estudávamos. Por 
isso criamos essa ferramenta que foi 
modificada ao longo desses três anos 
para estudar o fenômeno de secreção 
de insulina em ilhas de Langherans, o 
desenvolvimento de tumores malignos 
em dutos mamários, o efeito de tam-
pões na normalização da acidez intra-
tumoral e, mais recentemente, proto-
colos alternativos para administração 
de quimioterapia em tumores sólidos 
a fim de minimizar a probabilidade de 
desenvolvimento de resistência ao tra-
tamento.

O Suplemento – O progresso da 
tecnologia têm permitido avanços 
ainda maiores e mais extraordiná-
rios na medicina e saúde. Qual a 
importância do envolvimento da en-
genharia nessa área?

Ariosto - A vida é complexa, mui-
to mais difícil de se entender do que 
qualquer projeto de engenharia. Por 
mais complicado que seja um progra-
ma de computador, uma avião ou uma 
estação espacial, o todo e cada uma 
das partes foi projetado com uma ló-
gica. As partes são independentes e 
podem ser estudadas separadamente. 
Quando estudamos seres vivos nos 
deparamos com sistemas bem mais 
complexos do que qualquer coisa já 
construída pelo homem e que não 
parecem seguir nenhuma lógica ou 
planejamento. Informação e funciona-
lidade por vezes se mesclam em uma 

ambiente de caos controlado. Siste-
mas como uma célula humana, com 
uma estimativa de 30.000 genes regu-
lando centenas a milhares de reações 
químicas em tempo real respondendo 
a necessidades da célula e a estímu-
los extracelulares, consistem em uma 
classe de problema que não pode ser 
estudado usando-se as técnicas que 
biólogos e médicos têm usado há sé-
culos. A fim de se entender como uma 
droga pode enfraquecer uma célula 
tumoral deve-se reconstruir matema-
ticamente todas as etapas da via me-
tabólica ou de sinalização em que esta 
droga irá atuar e quais os possíveis 
mecanismos que a dada célula pode 
usar para escapar do efeito da droga. 
Este problema é semelhante a como 
uma malha de controle se comporta 
quando um de seus componentes é 
retirado ou modificado. A diferença 
é que o comportamento de cada nó 
nessa malha em uma célula é uma 
grande incógnita. Subindo um nível de 
abstração, a interação de bilhões de 
células com funções diferentes repre-
sentam um desafio extraordinário de 
como se restaurar o equilíbrio (saúde) 
do sistema.

Como engenheiro, procuro ver 
o câncer como um problema de co-
municação e controle em que ruído e 
falhas de comunicação levam células 
tumorais a ignorar ou interpretar erro-
neamente os sinais de controle do or-
ganismo, gerando uma legião de clo-
nes que cresce rapidamente alterando 
o ambiente à medida que se espalham 
e introduzindo mais erros em sua pró-
pria programação, além de transmitir 
mensagens errôneas que servem para 
recrutar células saudáveis para favo-
recer a sobrevivência do tumor.

O Suplemento - O que faz atual-
mente?

Ariosto - Atualmente sou postdoc-
toral fellow no H Lee Moffitt Cancer 
Center, o que equivale a um traine-
eship para recém-doutor. Continuo 
minha pesquisa com modelos com-
putacionais quantitativos de tumores 
e otimização de tratamento. Este ano 
submeti um projeto em que propo-
nho um ciclo de trabalho usando ex-
perimentos in vitro para obter dados 
que alimentarão um modelo in silico 

(computacional) de Mieloma Múltiplo 
para testar alternativas de tratamento. 
A grande vantagem dessa abordagem 
é que ela permitirá a reconstrução do 
microambiente do tumor (no caso do 
mieloma, a medula óssea) e como ele 
contribui para a resistência ao trata-
mento. Caso tenhamos sucesso, essa 
técnica também nos ajudará a prever o 
desenvolvimento desse câncer em pa-
cientes nos estágios preliminares da 
doença e assim escolher tratamentos 
com melhor chances de sucesso.

O Suplemento - Apresente em 
linhas gerais o simulador computa-
cional de tumor (pode ser em “ite-
anês”).

Ariosto - O software consiste em 
um autômato celular tridimensional 
modificado onde cada elemento no 
espaço contém as concentrações de 
espécies químicas, o fenótipo de uma 
célula ou condições de contorno como 
concentração de oxigênio ou pH em 
uma artéria. A simulação ocorre em 
três níveis: (1) Difusão: nesse passo 
calculamos o estado de equilíbrio de 
espécies químicas no fluido instersti-
cial; (2) Metabolismo: em função das 
concentrações de nutrientes no meio 
extracelular e do fenótipo da célula, 
calculamos qual será sua produção 
de energia e (3) dependendo de seu 
ciclo celular e das condições extra- e 
intra-celulares, se a célula será capaz 
de se replicar ou se morrerá. Cada um 
dos modelos que desenvolvemos é 
montado a partir de dados da litera-
tura, a maioria obtidos de experimen-
tos realizados in vitro e em condições 
que foram otimizadas para aumentar 
a precisão das medições mas não 
necessariamente para se maximizar 
a semelhança com as condições in 
vivo (fisiológicas, no organismo vivo). 
Esse é um dos fatores determinantes 
na qualidade dos resultados de nossas 
simulações uma vez que um modelo é 
no máximo tão bom quanto os dados 
que lhe serviram de base e foi uma 
das causas que nos inspirou a pro-
por o projeto do Mieloma Múltiplo em 
que as características que buscamos 
representar no modelo determinarão 
os exerimentos in vitro em condições 
próximas das fisiológicas encontradas 
na medula óssea mielomatosa.

Ariosto Siqueira Silva (T00) 

ITEAnOs
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ITA InfORmA

REspOnsAbILIDADE sOcIAL

A Pós-Graduação do ITA inicia o processo de 
implantação gradativa da Disciplina Consciente, 
atualmente implantada na Graduação. A decisão foi 
aprovada em Assembleia Extraordinária da Asso-
ciação de Pós-Graduandos do ITA (APG-ITA), com 
apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 
Na mesma assembléia foi instituída uma Comissão 
de Disciplina composta pelos Pós-Graduandos de 
vários programas. 

Uma vontade que se manifestava há anos come-
ça a ser colocada em prática, afirmou o pró-reitor de 
Pós-Graduação e Pesquisa, Prof. Celso Hirata (T82). 
A DC é um dos pilares da Graduação, é um dos fato-
res principais que diferencia o ITA das demais esco-
las. Por que não estender esse código de conduta ao 
Instituto como um todo, incluindo também os alunos 
da Pós-Graduação?

Cerca de 1.200 alunos estão matriculados na PG 
do ITA  o dobro dos alunos de Graduação. Dentre as 
vantagens com a implantação da DC na Pós-Gradu-
ação, destacam-se um possível aumento da eficácia 
do processo ensino/aprendizado,  o caráter educati-
vo da DC (a orientação a respeito ajuda a fortalecer 
o caráter ético) e  um maior comprometimento do 
aluno com a missão do ITA (motiva a prática e valo-
riza responsabilidades). 

O vice-reitor do ITA, Prof. Fernando Sakane (T68), 
enfatiza que "trabalhar em ambiente de DC possibi-
lita, por exemplo, ao aluno de Pós-Graduação gozar 
de um relacionamento professor-aluno de mútua 
confiança que existe na Graduação, o que permite, 
por exemplo, valorizar o trabalho extra-classe (como 
séries de exercícios,  por exemplo) e, especialmente, 
conceder ao corpo discente da Pós-Graduação parte 
da responsabilidade pela orientação e manutenção 
da ética e disciplina no trabalho e entre colegas. E, 
num momento em que se busca cada vez mais inte-
gração entre as atividades da Graduação e da Pós-
Graduação, tal integração seria facilitada se o regime 

Pós-graduação do ITA adota a DC
Melhor trabalho 
de estudante

O artigo premiado como “Best Student 
Paper”, ou “Melhor Trabalho de Estudante” 
na 6th International Conference on In-
formation Technology: New Generations 
(ITNG 2009), tem como autor principal Gabriel 
de Souza Pereira Moreira, aluno de pós-gradu-
ação em Engenharia Eletrônica e Computação, 
na Área de Informática, do ITA. A conferência 
foi realizada em abril deste ano em Las Vegas, 
Estados Unidos. 

O trabalho teve como co-autores os alunos 
Denis Ávila Montini, Daniela América da Silva e 
Felipe Rafael Motta Cardoso; e como co-auto-
res e revisores os professores Adilson Marques 
da Cunha e Luiz Alberto Vieira Dias. 

O artigo descreveu um Estudo de Caso de-
nominado Projeto VANT-EC-SAME. Um projeto 
de escopo reduzido que serviu de base para 
construção e testes acadêmicos de partes de 
um Protótipo de Sistema Computadorizado 
para: um Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT; 
uma Estação de Controle – EC; e as comuni-
cações com um Satélite Artificial de Monito-
ramento Ecológico — SAME. Para a constru-
ção do Protótipo de Software Embarcado de 
Tempo Real foi utilizada a infra-estrutura do 
Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico 
da Fundação Casimiro Montenegro Filho (LAB 
TEC da FCMF) no ITA.

O trabalho premiado apresentou os princi-
pais resultados obtidos durante as disciplinas 
de Sistemas Embarcados e Sistemas Embar-
cados de Tempo Real, que vêm sendo minis-
tradas, respectivamente, nos Programas de 
Graduação em Engenharia da Computação e 
de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e 
Computação na Área de Informática do ITA. O 
artigo focou na definição de um processo de 
reuso de padrão de projeto para o desenvol-
vimento de um protótipo de Software Embar-
cado de Tempo Real. A principal contribuição 
apresentada foi a concepção de um novo pro-
cesso de desenvolvimento de software intitu-
lado “Modelo W”, envolvendo a identificação, 
documentação, reuso de padrão de projeto, e 
quantificação da produtividade e qualidade ob-
tida com o reuso de software, durante o pro-
cesso. 

O Grupo de Pesquisa em Engenharia de 
Software (GPES), coordenado pelo Prof. Dr. 
Adilson Marques da Cunha da Divisão de Ci-
ência da Computação do ITA, obteve um total 
de dez publicações aceitas no evento, sendo 
oito artigos completos e dois pôsteres. Na-
quela oportunidade, o Prof. Dr. Luiz Alberto 
Vieira Dias, Professor Colaborador da Divisão 
de Ciência da Computação nos Programas de 
Graduação e de Pós-Graduação do ITA e par-
ticipante do evento como Chairman de uma 
das Sessões (Tracks) foi também escolhido 
e agraciado como um dos cinco melhores 
Chairmen das 27 Sessões da Conferência. 

Mais informações: www.ita.br

Tese da 
Disciplina 
Consciente, 
aprovada 
em 1963 
para a 
Graduação

disciplinar for o mesmo".
A partir de agora, serão articuladas ações como a 

implantação de mecanismos de disseminação da DC 
por parte dos alunos veteranos da PG, professores e 
orientadores de PG e atividades de integração entre alu-
nos calouros e veteranos da PG e Graduação, com vistas 
à criação de uma identidade no corpo discente do ITA.

histórico
A semente da Disciplina Consciente foi trazida 

pelo primeiro Reitor do Instituto, Richard Harbert Smi-
th, do Massachussetts Institute of Technology (MIT), 
onde ele havia sido professor. Joseph Morgan Stokes  
primeiro Chefe da Divisão de Alunos e, posteriormen-
te, reitor do Instituto (1951-1953) delegou formal-
mente ao Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD) 
a responsabilidade pela orientação e administração da 
disciplina dentre os alunos de graduação. Estava ins-
tituída a Disciplina Consciente, uma característica do 
regime disciplinar do ITA, praticado por professores e 
alunos desde então.

Alunos carentes do ITA já estão recebendo uma 
pequena ajuda pecuniária graças a doações “não-di-
recionadas” a projetos específicos feitas por iteanos 
ao FADA.

Desde sua criação em meados de 2008 o FADA 
já recebeu R$ 4.875,00 que foram repassados para 
projetos como Atlética, Aerodesign e IMC (Internatio-
nal Mathematics Competition).

Mas alguns iteanos preferem doar pequenas 
quantias sem destinação específica, deixando a car-
go da AEITA a escolha dos projetos ou indivíduo(s) a 
serem apoiados.

A diretoria da AEITA optou por direcionar essas 
doações a alunos carentes de recursos financeiros. 
Para isso solicitou à Divisão de Alunos do ITA que 
indicasse cinco alunos mais necessitados.

Nessa primeira experiência três alunos do 2º 
Fund. e dois do 1º Fund. receberão uma ajuda de 
R$ 200,00 cada um.

Doações ao FADA ajudam alunos carentes
Embora o valor seja modesto, representa um 

substancial alívio para aqueles que vivem com recur-
sos limitados e precisam adquirir materiais diversos 
para poder acompanhar o puxado curso do ITA.

Se você quiser contribuir com qualquer quantia 
para esse “projeto” ou qualquer outro, basta fazer um 
depósito para:

Associação dos Engenheiros do ITA
CNPJ 53.318.408/0001-72
Banco ABN Amro Real
Agência 0845
Conta corrente 0709907-4

Após o depósito, mande email para a AEITA 
(aeita@aeita.com.br) dando seu nome, turma, va-
lor doado e projeto-destino. Se preferir ficar anônimo 
nos balancetes publicados, informe essa condição e 
publicaremos apenas sua turma.
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São Paulo firme e forte!
A maior e mais antiga Regional 

em funcionamento vem conseguindo 
manter uma atuação constante, com o 
seu tradicional Happy Hour que acon-
tece sempre em clima alegre e des-
contraído. O coordenador desse gran-
de grupo da comunidade é o Hiroaki 
Kokudai (T65) que, com o fiel apoio 
do Luiz Murta (T65) se encarrega de 
reunir a turma mensalmente.

“O mérito da regional de São Paulo 
está na tenacidade do Hiroaki. Ele gos-
ta de organizar palestras, procura os 
palestrantes e consegue trazê-los para 
as reuniões”, afirma Murta. “Eu dou 
apoio, faço os convites e ajudo no que 
é possível”. Leia a seguir entrevista da 
dupla a O Suplemento:

O Suplemento - Desde quando 
funciona a Regional São Paulo?

hiroaki Kokudai - A Regional São 
Paulo deve ser a mais antiga. Que eu 
saiba, as primeiras reuniões foram fei-
tas no antigo Instituto de Engenharia, 
no centro antigo de São Paulo. Quando 
começou? Deixo para colegas como 
o Pedro John Meinrath (Aerovias 59) 
responderem nas “Cartas e Farpas”.

Luiz Murta - Eu não me lembro exa-
tamente quando começamos a nos reu-
nir. No início fazíamos os encontros no 
Zillerthal de Moema. Tivemos palestras 
interessantes lá com comparecimento 
elevado (enchemos o salão superior - 
acho que foi uma palestra do Ozires). 

O Suplemento - Como vocês têm 
conseguido manter uma programa-
ção constante?

hiroaki - Conseguir palestrantes 
que atraiam o interesse dos colegas  

que moram ou trabalham na região da 
Grande São Paulo (que, se não me en-
gano, são mais de 2.500) é o grande 
desafio. Eu fico de olho em notícias dos 
jornais, do rádio e da TV, no “ O Suple-
mento” e nos iteanos “fora da curva”, 
como diz o Decio Fischetti (Aerovias 
1960). São fontes de inspiração. Já 
convidamos até um iteano alfaiate. Falta 
convidar o colega Dimas Lara Barbosa, 
que é bispo.  Mesmo quando não acha-
mos essa figura nos reunimos para 
tomar chope e comer petiscos. Isso 
também é divertido, mas ficar ouvindo 
o mesmo lance do H-8 ou da cidade 
de São José dos Campos várias vezes, 
cansa. Por isso é bom alternar palestra 
com bate-papo. Outro fato que ajuda a 
constância é fixar um dia do mês para 
se reunir (segunda terça-feira do mês).

O Suplemento - Como é a partici-
pação da comunidade paulistana às 
atividades promovidas por vocês?

hiroaki - A participação de cole-
gas da região é muito pequena. Tem 
alguns que moram a duas quadras do 
local de reunião e nunca apareceram! 
Mas como se diz num ditado, não 
posso obrigar o cavalo a tomar água. 
Ele topa se quiser. Mas quando há um 
evento especial como comemorar 
o “Triple A” da turma de Aerovias há 
anos, chegamos a reunir mais de 200 
num restaurante em Moema.

Murta - Na Regional São Paulo, 
temos um grupo básico de tomadores 
de chope (alguns gostam de vinho tam-
bém) que comparecem praticamente 
em todas as nossas reuniões. Outros 
são mais esporádicos. Tem aparecido 

alguns colegas mais novos, mas são 
poucos. Penso que as dificuldades de 
trânsito, o trabalho e os problemas de 
cada um tiram um pouco a vontade do 
pessoal de ir às reuniões. As palestras de 
um modo geral têm que ser muito inte-
ressantes para atrair. Tivemos sucesso 
por exemplo no jantar com degustação 
de vinho (foram 21 iteanos e algumas 
esposas). A palestra do Jean-Paul Ja-
cob nos deu ibope máximo, de umas 
100 pessoas. A palestra sobre a Ma-
çonaria reuniu uns 30 colegas. A maio-
ria gosta de conversar e tomar chope.

O Suplemento - O que os faz tra-
balhar com essa enorme boa vonta-
de para manter a Regional ativa?

hiroaki - Para uma regional fun-
cionar é preciso sempre uma ou duas 
pessoas que gostem do ITA e de itea-
nos e que tenham altruísmo e disposi-
ção (saco) para tal. Há anos eu enviava 
cartas pelo correio! Gente que goste do 
ITA e agradeça o fato de ter se forma-
do numa excelente escola de engenha-
ria, fundada por um sonhador como o 

Marechal Montenegro e continuada por 
outros grandes sonhadores (lembrem-
se da “A Decolagem de um Sonho” do 
colega Ozires Silva) e pelo Comando da 
Aeronáutica. Não ficar achando egois-
ticamente que somos engenheiros do 
ITA só porque nós fomos os “gênios” e 
não temos que ficar gratos ao Brasil. Eu 
não fui nenhum gênio, eu “metia é muito 
gagá” isso sim e “caí no ITA por descui-
do”, como tínhamos que recitar durante 
o trote. Gente que goste dos iteanos por-
que morar no H-8 e estudar no ITA nos 
torna companheiros de alegrias e sofri-
mentos (e a prova de Mat 30!) e esse 
fato, mesmo que tenhamos nos forma-
do em 1950 ou em 2008, nos torna um 
pouco cúmplices, colegas que sabem o 
que é a Disciplina Consciente, por exem-
plo. Por isso há grande resistência de 
aceitar pessoas que estudaram no ITA 
mas não moraram no H-8 e que não 
cantaram a Cova Dela. Acho que está na 
hora de colegas mais jovens assumirem 
a coordenação dessas nossas reuniões 
em São Paulo. Os “hints” estão aqui.

O C.E.S.A.R. (Centro de Estudos e Siste-
mas Avançados do Recife), criado por Silvio 
Meira (T77), foi reconhecido pela Revista Épo-
ca Negócios como um dos modelos mais ino-
vadores do Brasil. O prêmio “As Empresas Mais 
Inovadoras do Brasil” foi entregue em evento 
realizado em julho em São Paulo e resulta de 
uma pesquisa realizada em parceria com o Fó-
rum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas, 
com apoio técnico do Great Place to Work e da 
Fundação Nacional de Qualidade. Foram anali-
sados os processos de inovação de dezenas 
de empresas, considerando aspectos tecnoló-
gicos, organizacionais e humanos.

Excelência tecnológica e clima organizacio-
nal aberto à criatividade: esses foram os cri-
térios utilizados para orientar as análises feitas 
nos tópicos liderança, meio inovador interno, 
pessoas, processo de inovação e resultados. 

Dentre esses tópicos destaca-se o 
a.m.i.g.o.s. (Ambiente Multimídia para Integra-
ção de Grupos e Organizações Sociais), rede 

Hiroaki 
Kokudai 
(T65) e Luiz 
Murta (T65), 
no encontro 
de agosto da 
Regional SP

Um brinde à inovação
com um mecanismo parecido com aquele 
de comunidades virtuais, como o Orkut. Por 
meio dessa rede social interna, o C.E.S.A.R. 
promove e incentiva o intercâmbio de ideias 
dentro da empresa.

Todos os funcionários podem participar 
da rede, criando e participando de comuni-
dades, dando sugestões e opinando sobre 
os projetos em andamento. “Um dos maiores 
patrimônios são as pessoas e o conhecimento 
que elas agregam. A rede de a.m.i.g.o.s. per-
mite que a gente canalize melhor o resultado 
dos nossos talentos e mantenha-os dentro da 
empresa”, afirmou à revista Época Negócios 
o cientista-chefe do C.E.S.A.R., Silvio Meira.

O prêmio passa a fazer parte de uma ga-
leria de reconhecimentos que inclui ainda o 
Ranking Info200, que consagrou o C.E.S.A.R 
como Melhor Empresa de Serviços de Sof-
tware (Revista Info, em 2005) e o Prêmio 
FINEP Nacional de Mais Inovadora Instituição 
de Pesquisa do país (2004).

AEITA a.m.i.g.o.s.: 
um orkut só para iteanos

O C.E.S.A.R. desenvolveu uma rede a.m.i.g.o.s. espe-
cialmente para a comunicade iteana. O AEITA a.m.i.g.o.s 
(http://aeita.cesar.org.br) é uma nova geração de aplica-
tivos (é a ITANet do futuro). Vai muito além do correio ele-
trônico. “Ninguém precisa receber o que não quer receber 
em sua mailbox. Participa das comunidades que mais lhe 
interessam. Pode saber e ler as “histórias” que estão des-
pertando maior interesse na comunidade iteana”, explica 
o diretor da AEITA e um dos moderadores da rede social, 
Carlos Teixeira (T74). “Todo o material fica armazenado e 
organizado, com facilidades de busca (tags). Dá a cada 
um a privacidade que cada um deseja. Ao ler uma “his-
tória” pode-se avaliá-la para que outros possam também 
lê-la. Pode-se recomendá-la a outros”. 

O AEITA a.m.i.g.o.s. é restrito só a iteanos, permite 
discussão em torno de “histórias” de forma estruturada, 
permite a formação de comunidades, mantém automati-
camente ranking de importância de “histórias” e permite 
a comunicação entre os membros.

Você já se cadastrou?
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Alcindo Rogério Amarante de Oliveira (T63)

mEmÓRIA

Corria o ano de 1961, abril ou 
maio... 1º ano Profissional, ITA. Fins 
de semana no campo de pouso, no 
Aeroclube de São José dos Campos 
ou no Clube de Voo a Vela do CTA. 
Voando avião, planador ou rebocando 
planadores para voar de graça....

Após um almoço no H-13, eu e o 
Plínio Junqueira, diretores do Aeroclu-
be naquele ano, passamos pelo correio 
para pegar a correspondência. Havia 
uma carta da DAC que abri imediata-
mente. Podia ser alguma coisa séria...E 
era! Começava elogiando o Aeroclube, 
formamos quase 20 pilotos em 1960, 
fomos o segundo Aeroclube do Brasil, 
só perdemos para São Paulo.

Como prêmio, iríamos indicar uma 
pessoa para um intercâmbio de jovens 
sob os auspícios da Civil Air Patrol, 
dos Estados Unidos. Esta pessoa de-
veria ser jovem, entusiasta da aviação, 
de boa formação cultural, sabendo 
falar inglês e que pudesse representar 
bem o Brasil.

- Nunca vi alguém me descrever 
tão bem! 

Relatei o que lera ao Plínio. Ele 
também queria estar neste inter-
câmbio, mas ainda estava no 2º ano 
Fundamental. Lembrei que agora, 
o presidente do Brasil era o Jânio, 
o homem da vassoura, e por isso 
nosso aeroclube estava sendo con-
vidado, por merecimento.... Valeu a 
pena  eu ter votado nele (e no Lacer-
da para governador da Guanabara).

Na reunião de Diretoria seguinte, 
discutimos o assunto e tivemos a ideia 
de fazer duas indicações. Depois de 
entrevista e teste na DAC, fomos esco-
lhidos: eu e o Plínio de São José dos 
Campos. E mais o Paulo do Aeroclube 
de São Paulo, o José Reis de Curiti-
ba e... dois aeromodelistas cariocas, 
Marcos e Armando (mesmo com o Jâ-
nio...). Todos gente finíssima,  alegres  
e realmente amantes da aviação.

Recebemos até um uniforme in-
ventado como se aqui houvesse uma 
Patrulha Aérea Civil, passaportes azuis 
diplomáticos, mais US$ 100,00. 

Num belo dia de julho, embarca-
mos num Super Constellation da USAF 
no Galeão. O chefe da delegação era o 
Cap. Aguiar, da DAC. 20 dias como US 
Government Guests. Felizmente aqui 

era época de férias...
Chegada a Charleston na Carolina 

do Sul, base da USAF onde iríamos 
esperar outro avião para NY. Num 
passeio ao aeroporto civil, do outro 
lado da pista, vimos um Convair 440 
recolhendo passageiros. O piloto rece-
beu os três ou quatro passageiros na 
escada do avião, guardou suas baga-
gens e cobrou o voo como um troca-
dor de ônibus... 

Loucos para gastar inglês, vimos 
um engraxate, negro simpático, no 
saguão. Começamos a conversar. O 
soldado da USAF conosco fez uma 
observação: “aqui não se pode ficar 
falando com negros, isso pega mal...” 
Soou muito estranho.  

Ao irmos ao banheiro do aeropor-
to, vimos que havia dois: “white men” 
e “colored men”. Idem para mulheres. 
Aí a ficha caiu por inteiro, estávamos 
num estado sulino onde o racismo era 
oficial. Naquele mesmo ano, o presi-
dente Kennedy assinou a Lei dos Di-
reitos Civis que acabou com escolas 
só para brancos e banheiros públicos 
só para negros....

Em NY, ficamos no hotel Waldorf 
Astoria junto com pessoas do inter-
câmbio de outros países. Programa de 
TV ao vivo, show no Rockfeller Center 
com as Rocket Girls, volta à ilha de 
Manhattan, Estátua da Liberdade de 
pertinho. Andamos de Subway. Ah, e 
um baile de gala no salão de cobertura 
do Waldorf Astoria com uma Big Band, 
garotas do Bronx, inesquecível.... 

Nosso estado hospedeiro foi o 
Delaware, um dos menores estados 
americanos, mas com um grande 
peso econômico, sede da Dupont e da 
Esso, o “Diamond State”.

Encontramos a equipe da Civil 
Air Patrol do Delawere: Capt. Gordon, 
dentista, Major Nelly, advogada e Capt. 
Jonhson, prestavam serviço pela USAF 
na CAP nos fins de semana, passaram 
por treinamento militar, eram oficiais 
da reserva. Nos próximos 10 dias, 
eles se revezariam para nos acompa-
nhar pelo Diamond State.

Fomos em carros da USAF para o 
Delawere descendo  por New Jersey. 
Um estado pequeno com duas cida-
des: Wilmington, sede do governo e 
principais serviços, e Dover, onde ha-

via uma grande base da USAF, com es-
quadrões de transporte C-124, C-133, 
C-130 e um esquadrão de aviões tan-
que KC-124 e KC-135 do Strategic Air 
Command  (Gen. Le May, guerra fria 
ainda existente). 

Visitamos empresas, a sede his-
tórica da Du Pont com seus prédios 
de paredes grossas justificadas por 
muitas marcas de explosões passa-
das, a Esso, jornais, fazendas, granjas 
(primeira vez que vimos chocadeiras 
elétricas), universidades e até um en-
contro com o governador.  

Numa  fazenda, o fazendeiro e 
seus dois filhos, todos com curso su-
perior em agricultura, cuidavam pra-
ticamente sozinhos da plantação de 
trigo. Claro que usando tratores e co-
lhedeiras. E havia subsídios. Enquanto 
mostrava fotos da fazenda no inverno, 
coberta de neve, mostrou uma gran-
de área pela qual recebia dinheiro do 
governo para não plantar e causar ex-
cesso de produção (no fundo, ajuda 
pela área plantada...). A universidade 
rural e suas pesquisas para aprimorar 
o milho tornando-o mais resistente a 
pragas e doenças. Um dia, a Embrapa 
ainda ia aparecer por aqui...

E muita diversão: passeios, te-
atros, piqueniques com garotas do 
Delaware, piscinas, jogos de water-
melon, sessões de ski aquático na 
Chesapeak Bay, sítios históricos de 
Maryland e Pennsylvania. Uma visita 
a uma base naval com direito a en-
trar num submarino. Um Completion 
Center de aviões executivos a Atlantic 
Aviation em Wilmington. 

A despedida nos emocionou e ao 
pessoal da CAP do Delaware, extre-
mamente simpático, que nos admira-
va pela alegria.  

De Dover voamos para Washinton 
DC onde encontramos novamente to-
dos os participantes do intercâmbio. 
Visitas ao Capitólio, à Casa Branca, 
(Kennedy não estava), ao monumen-
to a Lincoln com sua estátua gigante, 
sentado, pensativo, olhando o futuro... 
talvez  pensando em que mais fazer 
para unir os americanos após a Guerra 
da Secessão... Além da unificação das 
mais de 10 bitolas das estradas de fer-
ro americanas (coisa que o Brasil não 
fez até hoje...). 

No cemitério de Arlington, o tú-
mulo do soldado desconhecido da 2ª 
Guerra, inspirado na foto do içamento 
da bandeira americana em Iwo Jima. E 
no War Museum, as bombas V-1, V-2  
e o 1º caça a jato, o belo Me-262... 

Washington com o traçado que 
Belo Horizonte copiou, ruas em xadrez 
e avenidas em diagonal, transito com-
plicado, cruzamentos complicados, 
mãos únicas, bondes fechados com 
reboques... Ainda não havia metrô....

De repente, estávamos de novo 
em Charleston esperando o voo de 
volta.... Na piscina da base ou visi-
tando os banheiros de white men do 
aeroporto civil e vendo o surpreenden-
te movimento da aviação regional se 
firmando...

O oficial encarregado do nosso 
transporte perguntou-nos se quería-
mos voltar ao Brasil no Air Force One. 
Claro! O avião ia buscar o secretário 
Foster Dulles numa Conferência da 
Aliança para o Progresso no Uruguai. 
Não era o 747 de hoje, era um 707. Não 
pudemos recusar este convite.... Ainda 
em tempo de passar um susto. Naquela 
semana, aconteceu o primeiro de mui-
tos sequestros de aviões 727 e 737 da 
Flórida para Cuba. No embarque, vimos 
que um pelotão armado de guardas da 
USAF foi colocado no avião. 

Conhecemos um grande país, vi-
mos algumas características de sua 
pujante realidade, coisas até inespera-
das como o racismo do sul. 

Pena que fomos perdendo contac-
to entre nós (ninguém tinha e-mail)... 
O paulista Paulo foi Instrutor Chefe do 
Aeroclube de São Paulo, o Cap. Aguiar, 
Diretor de Engenharia da Nordeste, um 
dos cariocas virou... provador de café 
para exportação. 

Voltamos para o ITA, para o Aero-
clube, para o CVV, para mais tardes e 
manhãs de voo, para o curso de pro-
jeto aeronáutico, para o que gostáva-
mos de fazer. Um dia, eu e o Plínio (e o 
Guido) já engenheiros, trabalhávamos 
no projeto do planador Urupema e dá-
vamos aulas no ITA no Departamento 
de Projetos com o Prof. Vandaele. 

Fomos chamados para o projeto 
de um bimotor e... ajudamos a criar a 
Embraer. Ah, isto é uma outra história, 
fica para outro dia...

Verão em Julho - ITA 1961
Jânio e Kennedy, presidentes
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Por Francisco Galvão (T59)

vIvêncIAs AEROnáuTIcAs
ao remetente - para uso dos correios

Mudou-se Falecido
Desconhecido Ausente
Recusado Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Em ___/___/___   Ass ______________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___

(Que o Roberto Pereira não contou em seu livro 
“História da Construção Aeronáutica no Brasil)”

Doutor da “Paulistinha”
No final de 59, meu plano para de-

pois de formado era ir para o Rio de 
Janeiro trabalhar na FOKKER, empresa 
holandesa que já contava com um bom 
contingente de engenheiros do ITA. 

Planejava também somente após 
um ano de trabalho, e de adquirir al-
guma experiência prática na indústria 
brasileira, fazer o estágio de seis me-
ses na França, que eu mais alguns co-
legas de turma havíamos recebido do 
governo daquele país.  

A proposta da FOKKER, transmi-
tida pelo Eng. Cid Barbosa (T51), de 
que abandonássemos a bolsa fran-
cesa, pois no futuro teríamos bolsas 
bem mais vantajosas da empresa ho-
landesa, fez com que eu revisse minha 
decisão, e contatasse o Neiva, em Bo-
tucatu com quem meu colega Pinhão 
já tinha acertado emprego.

Foi assim que, treze anos depois, 
estava eu de volta à Botucatu onde 
passara minha infância, e onde agora 
a fábrica NEIVA produzia o Paulistinha 

P-56, uma versão atualizada do CAP 4.
Para tanto, a Neiva pagava royal-

ties ao CTA, que herdara o ferramen-
tal e os desenhos desse avião, depois 
da disputa havida entre o M. Aer., e a 
Companhia Aérea Paulista do indus-
trial “Baby” Pignatari.

O salário era menor do que o ofe-
recido pela nascente indústria auto-
mobilística, mas o status, como vim a 
descobrir posteriormente, dificilmente 
poderia ter sido maior, pois na Botucatu 
de então, onde só havia uma ou outra 
pequena fábrica de implementos agrí-
colas, eu ingressara no time dos reno-
mados “doutores (...) da Paulistinha”.

Esse era o nome com que eram 
conhecidos os engenheiros da “famo-
sa” fábrica de aviões dessa cidade, na 
qual as mulheres da classe média para 
ir às compras nas ruas (ainda não ha-
via os supermercados), usavam sa-
patos de salto alto, bolsas, e vestidos 
“fashion”, seguindo o estilo das ricas 
mulheres dos fazendeiros da região.

A NEIVA e o Neiva
A fábrica ocupava as instalações 

em declive de uma antiga cervejaria da 
família Bacchi, e na linha de produção 
as fuselagens dos aviões (não sendo lí-
quidas...) tinham que descer um degrau 
de 1,5 m, nos braços dos operários!

No mesmo terreno ficava a casa 
do espanhol seu Francisco, que além 
da função de zelador geral das instala-
ções, chefiava a carpintaria, onde com 
a ajuda de sua esposa “Doña” Juana, 
e de seu filho Bartolo, também monta-
va as nervuras das asas dos aviões. 

Nos dois intervalos quotidianos de 
descanso, era servido um indefectível 
cafezinho de gosto duvidoso, e duran-
te o qual ouvíamos frequentemente 
o refrão preferido do seu Chico: “En 
aviación, una modificacion non es 
solo una, pero binte e una!”. 

Além de mim e do Pinhão, já traba-
lhavam na Neiva os engenheiros iteanos 
da T-57, Manoel Galhart , e José Carlos 
de Souza Reis, com quem eu passei a 
dividir os trabalhos de projeto do Re-
gente, um avião quadriplace metálico 
cujas formas foram definidas pelo pró-
prio Neiva para ser uma média entre os 
dois quadriplaces de maior sucesso da 
época, o Piper PA20, e o Cessna 172. 

Grande conhecedor, entusiasta da 
aviação, e patrão, o Neiva tinha sem-
pre a última palavra nas decisões de 
projeto, e foi o responsável pelo uso 
no Regente da empenagem horizontal 
do tipo monobloco à la Piper Coman-
che, e pela escolha do perfil da asa, o 
NACA 4410 com apenas 10% de es-
pessura relativa, o mesmo usado em 
seu planador BN-1!  

De nada adiantaram as pondera-
ções, minhas e do Reis, das vantagens 
em baixa velocidade do uso de perfis 

com pelo menos 12% de espessura, e 
das dificuldades de se projetar um tan-
que com o volume necessário dentro 
de uma asa tão fina. 

Neiva depois de mandar fazer um 
desenho em 3 vistas da raiz da asa em 
escala 1/1, tirando os sapatos subiu 
sobre a mesa, e riscou a mão livre a 
solução: um tanque ondulado e chato, 
e uma seminervura central reforçada. 
E o perfil da asa continuou mesmo o 
4410!  Assim era o Neiva, e provavel-
mente sem essa sua obstinação, sua 
indústria não teria tido a continuidade 
e o sucesso que teve.  

Nessa época o Acácio de Oliveira, 
piloto de provas da Neiva, “descolou” 
um dos seis exemplares fabricados 
pela Constelar do planador Periquito 
(projeto genial do Kovacs), e nele am-
bos fizemos muitos voos, vários deles 
para tentar medir sua “polar” (curva de 
desempenho). Voávamos das 6h às 
8h0 da manhã com o Acácio me re-
bocando até 2000 m (AGL), e após um 
primeiro voo rebocando uma “trailing 
bomb” com tomadas de pressão total 
e estática para calibração do sistema 
anemométrico, fizemos não sei mais 
quantos voos cronometrando as per-
das de altitude a velocidade constante.

Eu me sentia um verdadeiro Dick Jo-
hnson, mas os nossos resultados não 
foram precisos como os obtidos e pu-
blicados por esse veterano e multi cam-
peão piloto de planadores americano. 

Foi uma época de muitos voos, e 
aproveitei para tirar o meu brevê de pilo-
to privado, voando nos velhos Piper J3 
de “sapata” do Aeroclube de Botucatu, 
tendo como instrutor o velho Luizinho, 
e como colega o Simeoni, ou “Careca”, 
que mais tarde morreria num acidente, 
fazendo acrobacias num T-6.

O Paulistinha P-56 (foto de 
Filipe Rafaeli da Silva)

Homogeneizando o “lastro”, para ensaio do “Hopper” do P-56 agrícola!


