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E mais

CASD Vestibulares amplia atuação

T15 tem recepção inéditaT15 tem recepção inédita
A organização e o entrosamento entre alunos (CASD), AEITA e 
Divisão de Alunos do ITA possibilitaram à escola oferecer aos bixos 
da T15 uma recepção calorosa, acolhedora e inédita. A variada e 
intensa programação funcionou efetivamente como uma ferramenta 
integradora e mostrou aos novos alunos um panorama do ITA, não 
só no aspecto acadêmico, mas também nas formas de convivência e 
relacionamento e nas atividades extra-sala de aula. Pág. 5

O presidente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94), veio do 
Rio de Janeiro para bostejar para a T15; ao fundo, o vice-

presidente da Associação, Christiano Sadock de Freitas (T04), 
que participou ativamente das atividades de recepção do bixaral

O antigo Núcleo de Computação 
Eletrônica (NCE) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro foi 
transformado no Instituto Tércio 
Pacitti de Aplicações e Pesquisas 
Computacionais. A mudança foi 
aprovada pelo Conselho Universitário 
(Consuni) no final de 2010. Pág. 3

UFRJ homenageia Tércio Pacitti (T52)

Brig Tercio Pacitti com Carlos 
Teixeira (T74), Fernando Coelho 
(T59), Prof. Wolfgang e Marcio de 
Oliveira (T82)

Aerodesign pede apoio
Para participar da XIII SAE International 
Aerodesign East, competição que reúne equipes 
da América do Norte e as principais da Europa 
(West) e do Brasil (BR), a equipe de Aerodesign 
Leviatã, do ITA, precisa de apoio financeiro. Leia 
artigo do Carlos Monteiro Barbosa Filho, do 3º 
ano de Engenharia Aeronáutica na pág. 8

A aeronave da equipe Leviatã, do ITA, 
vai alçar voos internacionais

Segunda aula do CASDINHO Olímpico, em 2010

Conheça o CASDINHO, 
curso preparatório 
gratuito criado pelos 
alunos do ITA visando 
o processo seletivo do 
Colégio da Embraer, em 
São José dos Campos, 
e para as Olimpíadas 
de Informática, 
Astronomia, Física 
e Química (nível de 
Ensino Médio). O 
projeto nasceu com 
o apoio e a estrutura 
consolidada do 
CASD Vestibulares 
e busca recursos 
para aprimorar sua 
organização e gestão. 
Pág. 7
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editorial

secretaria

Não há quem não concorde com 
a frase que serve de título para este 
Editorial. O Trote da T15 do ITA foi 
um marco, um divisor de águas na 
história da escola. Concordar não 
quer dizer gostar, ou aprovar. Muitos 
saudosistas de turmas mais antigas 
poderão reclamar da ausência de 
“emoções” mais radicais nas ativi-
dades programadas pelos veteranos 
para receber os bixos. Porém, temos 
certeza de que algumas turmas me-
nos antigas não têm nenhuma sau-
dade de ter vivenciado casos (pou-
cos, é verdade) em que se passou 
dos limites da brincadeira, adentran-
do a seara da violência, da agressão 
e da humilhação.

O Trote não é mais o mesmo
O fato é que em 2011 tivemos o 

privilégio de participar de um progra-
ma de recepção dos bixos organiza-
do com bastante seriedade e critério 
pelos alunos (representados pelo 
CASD), com apoio da Dival em algu-
mas ações. Houve bostejos de vete-
ranos, churrascos, apresentações e 
até uma excursão para o Hopi Hari!

Destaque para o Trote Solidário 
(que incluiu mutirão para realizar 
obras de reforma em uma entidade 
social e cadastro para doação de 
medula óssea) e a inédita reunião de 
orientação e integração com pais de 
alunos.

Os tempos são outros, e vemos 
com muita alegria os veteranos de 

hoje (nossos bixos) perfeitamen-
te conscientes e alinhados com os 
anseios da sociedade moderna, que 
preza conceitos e valores talvez não 
tão difundidos e incorporados ao 
nosso comportamento há algumas 
décadas. 

O que presenciamos foi uma ver-
dadeira lição de solidariedade, com-
panheirismo, Disciplina Consciente, 
valorização da escola e – muito im-
portante – da história e da memória 
do ITA. 

Parabéns aos organizadores e 
colaboradores do Trote da T15. Que 
sirva de exemplo e modelo para as 
próximas comissões.

diretoria da aeita 

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO
AssEMBLÉIA GERAL 
EXTRAoRDInÁRIA

A Diretoria da AEITA biênio 
2010/2011, nos termos do capí-
tulo III, Art. 14 e parágrafos, do 
Estatuto Social, convoca os seus 
associados para a Assembléia Ge-
ral Extraordinária, a realizar-se no 
dia 25 de junho de 2011, Sábado, 
às 09h00 em primeira convoca-
ção, com a presença de no míni-
mo 10% dos sócios no gozo dos 
direitos sociais e às 10h00 em se-
gunda 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: 
Alterações no Estatuto da AEITA. 

eng. Marcelo dias Ferreira
Presidente da AEITA

Leia mais sobre o Trote da T15 na pág. 5

Esclarecimento 
sobre a Unimed

A Diretoria da AEITA informa 
que assumiu a administração e 
gestão dos contratos de plano 
de saúde com a Unimed e está 
trabalhando para solucionar as 
pendências e os transtornos que 
possam ter sido causados nesse 
período de transição.

Após ter sido surpreendida 
com a notícia de que a Unimed 
não mais administraria os con-
tratos, a AEITA buscou resolver o 
problema terceirizando um profis-
sional para assumir essa respon-
sabilidade, medida que se revelou 
ineficiente e inadequada.

Contamos com a sua paciên-
cia, compreensão e colaboração, 
assegurando que estamos con-
centrando todos os nossos esfor-
ços para oferecer à comunidade 
iteana, no mais breve prazo possí-
vel, um serviço e um atendimento 
de qualidade.

DESPESAS 
Salários  -65.532,02 
Encargos (emp, func) -41.109,90 
Benefícios (funcion) -13.939,80 
Impostos (empresa) -1.339,71 
Terceiros -14.313,36 
Consumo escritório -9.855,88 
Diretoria (viagens e reuniões) -2.596,66 
Aquisições -6.007,24 
Outros -3.582,53 
Patrocínios AEITA -554,25 
Anéis/Placas -10.033,35 
Sub-Total Meio -168.864,70 
O Suplemento -52.020,32 
Mala Direta -17.338,50 
Livro "Histórias"   
Eventos, Sáb. Orig. -34.180,45 
Site -3.900,78 
Sub-Total Fim -107.440,05 
Total de  -276.304,75 

RECEITAS 
Saldo de 2009 36.645,87 
Anuidade 216.323,36 
Anúncios-jornal 12.750,00 
Anúncio AEITA Online   
Sab. Origs. Patrocin. 21.197,40 
Sab. Origs. Inscrições 18.057,60 
Banco de Competências   
Anel  5.984,80 
Livro "Histórias"   
Outros 49,18 
Rendimentos financeiros 3.310,81 
Total de Receitas 314.319,02 
RESULTADO 2010 38.014,27 

 

Prestação de Contas
Confira abaixo a Prestação de Contas de 
2010 da AEITA:

A AEITA estuda a melhor ma-
neira de prestar apoio aos iteanos 
no que se refere à orientação para 
possível inclusão do período como 
estudante do ITA na contagem de 
tempo para aposentadoria.

Temos informação de que têm 
direito a averbação integral do 
tempo de ex-aluno do ITA para fins 
de aposentadoria os formados até 
1995 e, parcialmente, os formados 
de 1996 até 1998.

O STJ diz o seguinte sobre o 
assunto:
2. Computa-se, para fins previden-

ciários, o período como estudan-
te do ITA nos termos do Decreto 
nº 611/92, Art. 58, inciso XXI e 
Decreto-lei nº 4 073/42. 

3. Na percepção, pelo aluno, do 
auxílio-educando, pago pelo Mi-
nistério da Aeronáutica é que 

confere a característica de aluno-
-aprendiz.

“Conta-se para todos os efeitos, 
como tempo de serviço público, 
o período de trabalho prestado na 
qualidade de aluno-aprendiz, em 
Escola Pública Profissional, des-
de que comprovada a retribuição 
pecuniária à conta do Orçamento, 
admitindo-se, como tal, o recebi-
mento de alimentação, fardamen-
to, material escolar e parcela de 
renda auferida com a execução 
de encomendas para terceiros.”

Se você conseguiu incluir esse 
período na contagem de tempo de 
sua aposentadoria, ou se tentou e 
não obteve sucesso, entre em con-
tato com a AEITA (12) 3941-4002 
ou aeita@aeita.com.br. Relate sua 
experiência e ajude os colegas que 
buscam informações sobre o tema.

Contagem de tempo para aposentadoria

F e e D C e n T e R
Será no dia 2 de maio, às 19h, no Auditório da Computação, a palestra 

inaugural do FeedCenter (Centro de Feedback) do ITA. O palestrante 
convidado é o ex-ministro Ozires Silva (T62). O objetivo do FeedCenter 
é apresentar iteanos bem sucedidos em suas carreiras profissionais. A 

iniciativa é uma realização da AEITA, com patrocínio da Embraer.
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Por daniel lavouras (Bagual) (t94) 

O antigo Núcleo de Computação 
Eletrônica (NCE) da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UNIRIO) foi 
transformado no Instituto Tércio Pa-
citti de Aplicações e Pesquisas Com-
putacionais. A mudança foi aprovada 
pelo Conselho Universitário (Consu-
ni) no final de 2010.

A cerimônia de oficialização 
do novo nome, realizada em 15 de 
dezembro de 2010, contou com a 
presença de representantes da co-
munidade iteana. Também esteve 
presente o Prof. Wolfgang (Quími-
ca).  Estiveram presentes os iteanos: 
Fernando Coelho (T59), Luiz Pinto 
de Carvalho (T63), Miguel Jonathan 
(T66), Ivan da Costa Marques (T67), 
Pedro Salenbauch (T69), Carlos 
Teixeira (T74) e Marcio de Oliveira 
(T82).

Decano do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia (CCET/UNIRIO) 
na década de 1990, o Professor 
Tércio Pacitti (T52) foi responsável 
por desenvolver na UNIRIO a “In-

artigo

aeita inForMa

Fiz Ensino Médio em Escola 
Técnica. Nunca entendi a mitose e 
a meiose. Não sei a diferença entre 
eucariontes e procariontes, Darwin, 
Mendel e seus amigos não me são 
próximos. Tudo que sei de cromos-
somos e DNA é o que leio em jornais 
e revistas.

Ainda assim consegui aprovação 
em Medicina na UFCSPA através do 
famigerado Enem. Como? “Chutei” 
com precisão? Não, ao contrário, 
errei praticamente todas as questões 
de Ciências Biológicas. Ah, em com-
pensação eu tive o extremo mérito de 
entender que a foto de um jogador 
parado fora da quadra com uma bola 
de vôlei significa que ele vai sacar e 
também percebi a foto do Mr. Bean 
no quadro da Mona Lisa. É sim, eu 
acertei estas! (e para todos que ainda 
não conhecem a prova do Enem, fica 
o convite para que o façam, visitem o 
site do Inep).

A primeira incoerência é que o 
MEC defende ardorosamente o Enem 
como substituto do sempre com-
batido vestibular e usa aquele para 
endossar o ingresso numa respeita-
da faculdade de Medicina de alguém 
que não sabe a diferença entre o li-

Mamãe, passei em Medicina!
sossomo e o ribossomo, preterindo 
vários estudantes muitíssimo mais 
bem preparados e com vocação para 
a área médica.

A segunda incoerência é que tenha 
sido Matemática a disciplina decisiva 
para a aprovação. Para postulantes a 
uma vaga de Medicina, a Matemática 
deveria ser menos importante que a 
Biologia, não? Mas aqui também cabe 
uma advertência aos estudantes gaú-
chos, se me permitem: a Matemática 
cobrada no Enem é extremamente bá-
sica, os tópicos de Ensino Médio mal 
são tangenciados na prova. Regra de 
três e alguma interpretação de gráfi-
cos já são suficientes para alavancar 
uma boa nota.

É preciso também que se 
evidencie publicamente a lotérica 
correção das 4 milhões de redações 
do Enem num prazo curto. Quem 
não dá sorte nesse quesito e busca 
vaga num curso de alta concorrência, 
como Medicina, vai precisar esperar 
mais um ano para apostar suas fi-
chas. A prova simples e fácil não é 
boa para quem procura esses cur-
sos. Espreme as notas na ponta de 
cima, torna a nota da redação muito 
mais importante, o fiel da balança. 

Além da subjetividade da correção, a 
escala gigantesca do processo impõe 
dúvidas sobre a uniformidade de cri-
térios, isto para apontar apenas um 
dos pontos polêmicos nesse item.

As conclusões são claras. O 
Enem tem boas intenções, como, 
por exemplo, avaliar habilidades e 
competências, contemplar a com-
preensão de fatos e fenômenos com 
a meta de decretar o fim do puro 
conteúdo enciclopédico. Entretanto, 
é uma utopia defender essas pre-
missas nesses dois primeiros anos 
em que o processo foi usado para 
selecionar estudantes para vários 
cursos universitários. A Teoria de 
Resposta ao Item (TRI) carece de 
transparência, a redação precisa ter 
correção auditada. A prova, que está 
longe de ser seletiva para os cursos 
de alta performance, só faz aumentar 
a ansiedade dos estudantes e torna 
a seleção ainda mais injusta, exacer-
bando a pressão psicológica e emo-
cional.

Antes que paire alguma dúvida, 
é claro que abandonarei minha vaga 
para que a mesma ainda seja digna-
mente ocupada por um estudante 
que realmente tenha inclinação para 

a área médica. A minha humilde pre-
tensão, como professor da área de 
exatas, foi tão somente dar voz à dor 
de tantos e tantos dedicados alunos 
que esbarram agora no Enem como 
mais um fantasma a ser driblado na 
busca de seus sonhos.

O Vestibular é, sim, injusto, mas é 
o mais justo processo que se tem até 
o momento. O Enem pode, no máxi-
mo, ser usado como primeira fase do 
vestibular, ou como um bônus, como 
faz a UFGRS. Conferir maior impor-
tância ao Enem seria imprudente e 
exporia nossos estudantes a uma 
incerteza mais cruel do que o gargalo 
que já enfrentam. Não haveria con-
fiabilidade na seleção, como já não 
há nos processos em que o Enem é 
exclusivo.

Que os reitores e os professo-
res universitários considerem muito 
essa nuança, antes de serem sedu-
zidos por aumentos de verbas em 
troca da adoção do Enem.

daniel lavouras, 41 anos, 
é engenheiro aeronáutico (ITA), 

professor de Matemática e foi 
realmente aprovado em Medicina na 

UFCSPA pelo Enem 

Artigo publicado originalmente no site da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior)

NCE se torna Instituto Tércio Pacitti
formática Aplicada”. Pacitti também 
dá nome ao Diretório Acadêmico do 
curso de Sistemas de Informação da 
Universidade.

Tércio Pacitti é engenheiro pelo 
ITA (Aerovias), primeiro aluno de 
sua turma de 1952, foi Professor e 
Reitor do ITA escolhido pela Congre-
gação. MSc e PhD pela Universida-
de da Califórnia, Berkeley. Liderou a 
introdução da Informática no ITA, na 
Aeronáutica e na COPPE - URFJ. En-
tre outras funções, foi diretor do NCE 
- UFRJ (1975), Reitor do ITA (1982), 
diretor de Engenharia da Aeronáutica 
(1985) e presidente da Associação 
dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra (Adesg -1986). 

Ao se retirar da Aeronáutica, no 
mundo civil, foi presidente do Con-
selho de Informática do Estado do 
Rio de Janeiro e pertenceu ao Con-
selho de Educação do mesmo Estado 
(1989). Em 1988, recebeu o título 
de “Pioneiro da Informática”, e em 
1990, o de Cidadão do Estado do 

Rio de Janeiro, ambos 
concedidos pela As-
sembléia Legislativa do 
Estado citado. 

Recebeu o Prêmio 
Excelência em Softwa-
re (1996), concedido 
pelo Centro Internacio-
nal de Tecnologia de 
Software (CITS) e, em 
1998, a Grande Cruz do 
Mérito Científico, con-
cedida pelo presidente da República.

Escreveu artigos e tem sete livros 
publicados, dois no estrangeiro, en-
tre eles “O Fortran” lido por mais de 
1 milhão de pessoas na América La-
tina, em uma época pioneira.

Diversos prêmios na área de in-
formática levam o seu nome, deu 
aulas magnas e conferências nas fa-
culdades.  Foi escolhido pelos alunos 
Paraninfo dos Engenheiros do ITA 
em 2007.

Em 2009, o Prof. Tércio Pacitti 
foi tema da Revista Chronos, edição 

número 5, publicada pela UNIRIO 
através da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (PROExC). A revista contém 
depoimentos, ensaios, dados biográ-
ficos, uma compilação de matérias 
veiculadas na mídia e textos inspi-
rados no pensamento científico de 
Pacitti, além de uma entrevista com 
o engenheiro, concedida aos profes-
sores Maria Tereza Serrano Barbosa, 
Astério Kiyoshi Tanaka, coordenado-
res temáticos do quinto número da 
revista, e Luciano Pires Maia, editor 
executivo da Chronos.

A Pró-reitora de Pós-Graduação da 
UFRJ, Angela Uller, convidada por 

Pacitti, descerra placa comemorativa
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resPonsaBilidade social

iteanos

silvio Meira (T77)
O presidente do Conselho Admi-

nistrativo do Porto Digital e Cientis-
ta-chefe do C.E.S.A.R, Silvio Meira 
(T77), foi o vencedor do Prêmio Faz 
Diferença, promovido pelo jornal O 
Globo, na categoria Economia. Meira 
concorreu com nomes de destaque 
nacional, como os empresários Abí-
lio Diniz e Jorge Paulo Lemann.

A publicação elegeu Silvio Meira 
como uma das personalidades do 
ano de 2010 no Brasil pela sua con-
tribuição com a economia nacional, 
destacando a atuação do iteano como 
“referência em tecnologia e inovação 
no Brasil”. Além disso, a matéria 
destaca os 10 anos de existência do 
Porto Digital, considerando o parque 
tecnológico pernambucano como o 
“Vale do Silício brasileiro, que evita a 
fuga de cérebros do País”.

O colega Pedro John (T59) 
fechou o ano de 2010 com 
um valor recorde de envio de 
cupons e Notas Fiscais Paulis-
tas – R$ 40.400,75. A marca 
formidável o faz recordista em 
doações ao FADA (Fundo AEITA 
de Apoio) nesta modalidade.

Pedro John (T59): recordista 
em doações de nF’s Paulistas

Os recursos estão sendo 
destinados às obras da Casa de 
Repouso Nosso Lar. Após o pro-
cessamento dos Cupons e Notas 
pela instituição, até 7,5% do va-
lor destes podem ser captados 
pela instituição para a obra.

É fácil doar. Participe!

Prestação de Contas FADA 2010

Considerando todas as ações 
promovidas por meio do FADA (Fun-
do AEITA de Apoio) e suas rubricas 
de interesse público - bolsa a alunos 
carentes, EducAção, apoio à Casa de 
Repouso Nosso Lar, campanhas de 
arrecadação de fundos, entre outros, 
a AEITA está providenciando a sua 

AEITA no CMAS
inscrição no CMAS – Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social.

A iniciativa tem a coordenação da 
Diretoria de Ação Social da AEITA, 
e se embasa no reconhecimento da 
instituição como de Utilidade Pública 
Municipal.

O registro no CMAS possibilita à 

AEITA realizar convênios e receber 
ajuda de órgãos públicos para as 
suas ações sociais. É também pré-
-requisito para a obtenção do regis-
tro estadual no SEADS (Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvol-
vimento Social), com o qual é possí-
vel receber créditos de Notas Fiscais 

Paulistas.
Além disso, estar registrado no 

CMAS demonstra a credibilidade e a 
seriedade da instituição, no que con-
cerne às suas ações sociais, consti-
tuindo-se em uma credencial facilita-
dora para iniciativas de captação de 
recursos e parcerias.

O Premiado e os escolhidos
Neste início de ano, a comunidade iteana foi destaque nos meios de comunicação, graças à presença de ilustres representantes que receberam 

prêmio e foram indicados para cargos de primeiro escalão de governos municipal, estadual e federal. Confira:

A indicação para a premiação teve 
como jurados o presidente do Ban-
co Central, Henrique Meirelles, e os 
especialistas Cristina Alves, George 
Vidor e Sérgio Fadul, todos da reda-
ção de O Globo. A vitória de Meira se 
deu tanto pela votação do público na 
Internet quanto pelos votos do júri.

carlos nobre (T74)
O pesquisador e coordenador do 

Centro de Ciência do Sistema Terres-
tre do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), do Instituto de 
Ciência e Tecnologia para Mudanças 
Climáticas e da Rede CLIMA, Carlos 
Nobre (T74), assumiu o cargo de se-
cretário de Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia. 

Carlos Nobre é considerado um 
dos maiores especialistas mundiais 

sobre mudanças climáticas. Integra 
o Comitê Científico do International 
Geosphere-Biosphere Programme 
(IGBP) e coordena programa FA-
PESP de Pesquisa em Mudanças 
Climáticas Globais. Nobre também 
preside o Conselho Diretor do Painel 
Brasileiro de Mudanças Climáticas. 

Um de seus principais desafios na 
nova função será a operacionalização 
de um sistema de informação para re-
dução de riscos de desastres naturais.

Emanuel Fernandes (T81)

Reeleito deputado federal com 
mais de 218 mil votos, Emanuel Fer-
nandes (T81) foi nomeado Secretário 
de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional pelo governador Geraldo 
Alckmin. Emanuel exerceu o cargo 
de secretário da Habitação na ges-
tão entre 2005 e 2006. Foi deputado 

federal por São Paulo entre 2006 
e 2010. Ocupou por duas vezes a 
Prefeitura de São José dos Campos 
(1997-2000 e 2001-2004).

Jorge Bittar (T71)
Reeleito deputado federal pelo 

Rio de Janeiro, Jorge Bittar (T71), 
foi convidado pelo prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes, a reassumir 
o cargo de Secretário Municipal de 
Habitação, que havia ocupado antes 
do início da campanha eleitoral. Em 
1992, Bitrar foi o vereador mais vota-
do do país, eleito pela cidade do Rio 
de Janeiro. Foi reeleito para o cargo 
em 1996. Em 1998 foi eleito deputa-
do federal pelo Rio de Janeiro e ree-
leito em 2002 e 2006. Foi Secretário 
Estadual de Planejamento do Rio de 
Janeiro entre janeiro de 1999 e abril 
de 2000. Foi Secretário Municipal de 
Habitação do Rio de Janeiro entre ja-
neiro de 2009 e março de 2010.

Conta doações
FADA 337,00

Critério AEITA 1.800,00

AeroDesign 300,00

Revista T09 2.800,50

Aluno NASA 1.000,00

Casa de Repouso 16.036,74

Bolsa Aluno 8.347,20

Haiti via CNBB 1.000,00

Olimpíada de Matemática 1.000,00

EducAção 900,00

CILAMCE 2010 1.905,00

Aplic Bolsa Aluno 7.897,16

totaL 35.426,44

como doar cupons/notas Fiscais Paulistas

Basta não colocar nenhum CPF/CNPJ no 
Cupom ou Nota Fiscal emitido no Estado de 
SP e enviar estes, em carta simples, para:

Casa de Oração Missionários da Luz - 
Rua Yamaguti, 50, Jd Oriente, SJCampos 
(SP) - CEP 12.236-080. Em seguida, comu-
nicar o envio para: aeita@aeita.com.br
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Quem esteve 
lá, gostou
leia depoimentos de pais e 
veteranos que participaram das 
atividades de recepção da t15.

“O Churrasco oferecido pela Embraer 
foi um sucesso, tivemos a presença 
(estimada) de 30 veteranos forma-
dos. O bixaral e os veteranos do H8 
compareceram em peso. Além disso, 
gostaria de ressaltar que tivemos um 
excedente de R$ 186 que foi doado 
para a CASSIS. Obrigado à AEITA, à 
comissão de Trotes (especialmente 
ao Bixo Ian T14) e a todos os que 
tornaram o evento possível! Ano que 
vem tem mais!!”

Felipe Garcez (T02’)

“Pessoal, estou impressionado como 
os atuais veteranos se preocupam 
em passar os valores do ITA para os 
bixos. Todos falam na tal da DC. Pen-
so que é algo bem mais forte do que 
na nossa época. Outra coisa que tem 
me impressionado muito é a preocu-
pação com a História do ITA. Todos 
os bixos aprendem algo sobre a cria-
ção do ITA e, em particular, sobre o 
Montenegro. Eu me envergonho de 
ter passado 5 anos lá e não saber 

esPaço alunos

Recepção à T15 vai ficar na história
A organização e o entrosamento 

entre alunos (CASD), AEITA e Divi-
são de Alunos do ITA possibilitaram 
à escola oferecer aos bixos da T15 
uma recepção calorosa, acolhedora 
e inédita. A variada e intensa pro-
gramação funcionou efetivamente 
como uma ferramenta integradora e 
mostrou aos novos alunos um pano-
rama do ITA, não só no aspecto aca-
dêmico, mas também nas formas de 
convivência e relacionamento e nas 
atividades extra-sala de aula.

Os principais destaques da pro-

gramação são os bostejadores (dentre 
eles o presidente da AEITA, Marcelo 
Dias Ferreira (T94) e o ex-reitor do ITA, 
Michal Gartenkraut (T69)), o churrasco 
oferecido pela Embraer, o treinamento 
feito pela ITA Júnior, um city tour, uma 
excursão ao Hopi Hari organizada pela 
CV12, a GinCASSIS e o Trote Solidário. 
A IV GinCASSIS arrecadou 346 kg de 
alimentos, mais de 1500 peças de rou-
pas, 118 brinquedos e 122 pares de 
calçados.

O Trote Solidário teve mutirão 
para obras de manutenção em ins-

tituição beneficente e cadastro para 
doação de medula óssea.

Pela primeira vez na história do 
ITA, a comissão responsável pela re-
cepção dos alunos realizou uma reu-
nião com os pais dos calouros.

Além desse encontro, foram pro-
gramadas reuniões diárias com to-
dos os veteranos.

Parabéns a todos aqueles que 
participaram dessa fantástica inicia-
tiva, em especial os veteranos, que 
doaram dias de suas férias para re-
cepcionar os novos colegas.

quase nada sobre ele (só aprendi 
algo há uns dois anos, depois de ler 
o livro do Fernando de Morais).(...)”

Flavio

“Fui convidado, por indicação do Sa-
dock, pela comissão de recepção dos 
iteanos turma 2015 para falar sobre 
cidadania, responsabilidade social e 
sustentabilidade. Como fazia parte 
do “trote” (palavra não mais aceita 
como politicamente correta) e como 
os da comissão chamaram de “bos-
tejo”, não me preocupei com o tema... 
Encontrei-me com o Ian Lima Barreto, 
Marcus Gualberto Ganter e outros he-
róis da T14 (inclusive o filho do Carlos 
Sergio T74). Por que heróis? Porque 
abrem mão de um mês de férias para 
dar uma recepção adequada ao bixa-
ral. Confesso que fiquei impressio-
nado pela seriedade da comissão em 
passar para o bixaral os valores de um 
iteano, citando a DC, de forma espe-
cífica. Depois de 40 anos tenho que 
prestar tributo a todas as comissões 
de trote ou de recepção nesse labor. 
Não há nada escrito, nenhum proces-
so formal. Tudo tradição oral, moral 
e emocional! Lélio, se nos lê, vamos 
nessa, de resgatar os componentes 
dessas comissões e abrir um espaço 
no wikITA para isto? Vi que o Garbi 
aparece como presidente da comis-
são de trote de 1965. De antemão, 
digo que não fiz parte da comissão de 
trote. Só me preocupava de dar uma 

aliviada no bixaral, chamando para 
um tempo de leitura tranqüila no 209 
(e se quisessem). Perguntei ao bixa-
ral se alguns deles gostariam de fazer 
parte da próxima comissão. Uns 8 já 
se manifestavam! Gostei de ter esta-
do com esta geração de iteanos. No 
dia seguinte, encontrei com o Teruel 
T73 (+ esposa e filha), que está com 
um filho nessa nova turma. Todo feliz! 
Valeu!”

Carlos Roberto Teixeira Netto (T74)

“Essa semana foi muito legal. Fui vá-
rios dias ao ITA/ H-8 e pareceu que a 
situação está ainda melhor do que era 
pra gente. Agora, há uma solenidade 
oficial no domingo para a apresenta-
ção dos bixos. Após uma chamada 
de presença, o Reitor, o chefe da Di-
visão de Alunos, o prefeito do CTA, o 
Comandante do CPOR e o presidente 
do CASD dão as boas vindas aos no-
vos iteanos. Depois, almoço no H-15. 
Os pais podem participar de tudo. A 
comissão de recepção (chacais + 
casd) fez adicionalmente uma reu-
nião somente com os pais para tirar 
alguma dúvida de como será o pri-
meiro mês no H-8, principalmente a 
programação de trotes/ bostejos no-
turnos. Depois, fomos para um chur-
rasco no H-8. Na nossa época não 
teve nada disso... Aliás, o H-8 ficou 
cheio de mães (e pais) durante toda 
essa semana. Todas preocupadas 
em ajeitar o AP dos filhos. Não me 

lembro da minha mãe no meu quarto 
do H-8 nenhuma vez durante o ITA. 
Acho que era proibida a entrada de 
mulheres. O meu filho está aprovei-
tando tudo. Ficou a semana toda lá, 
participou de todos os trotes, boste-
jos e churrascos. Ontem, quando fo-
mos buscá-lo para o fim de semana, 
pediu para ficar até hoje porque ha-
veria + churrasco e bostejo. Eu já fui 
lá umas três vezes durante a semana. 
Os veteranos que lá estão são muito 
gente boa. Estão abrindo mão das fé-
rias para promover a integração dos 
bixos. Na realidade, essa semana foi 
como um túnel do tempo pra mim. 
Conviver com o bixaral me fez voltar 
a nossa época do 322. (...)”

Trecho de depoimento de 
pai de bixo na ITA-NET.

(...) “Estamos entrando na sétima 
década do ITA formando Engenhei-
ros. E parece que a tradição e a sua 
história continuam sendo passadss 
de geração para geração. Inclusive 
com inovações. Parabéns ao pessoal 
da Comissão de Trotes. Recentemen-
te, conversando com um professor 
da Poli ouvi um comentário sobre o 
espírito “DC” dos alunos do ITA, que 
segundo ele faz toda a diferença. Eu 
também acho que a DC é a espinha 
dorsal de uma série de diferenciais de 
nossa escola. Bem-vindo bixaral da 
turma 2015 na comunidade iteana!!!”

Leopoldo Yoshioka (T84)

Resultados da GinCASSIS 
2011, que teve a 

participação dos bixos

Bixaral ouve bostejo durante churrasco

Bostejo no H8: no palco, a cúpula da AEITA: 
o pres. Marcelo Dias Ferreira (T94), o vp, 
Christiano Sadock de Freitas (T04) e o diretor 
de Ação Social, Luiz Carlos R. Calheiros (T95)

Samuel Holanda, presidente do CASD, 
comanda reunião inédita com os pais dos 
novos alunos
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esPaço FcM&F

Realizado pela FUNDAÇÃO CASI-
MIRO MONTENEGRO FILHO, o pri-
meiro “Workshop Mercado; Cenários 
e Tendências”, ocorrido no dia 20 de 
novembro, no Auditório B da Divisão 
de Engenharia Eletrônica e Computa-
ção, abordou alguns assuntos rele-
vantes, e contou com as presenças 
de Autoridades do DCTA, além do 
Magnífico Reitor Brig. Reginaldo dos 
Santos, Pró-Reitores, Professores, 
Pesquisadores, Diretoria e Equipe 
Administrativa da FCMF, além de di-
versas empresas.

O evento iniciou-se com um café 
de boas vindas, aberto pelo Diretor 
Presidente Dr. Ricardo Corrêa de Oli-
veira Martins (T-73), e logo após foi 
apresentado um breve currículo dos 
palestrantes e dos temas que seriam 
abortados, bem como, sua relevância 
no cenário mundial. 

A primeira palestra: “Uma visão 
do futuro – o Mundo e o Brasil”, foi 
apresentada pelo Sócio-Diretor da 
Monitor no Brasil, Sr. Rogério Rizzi, 
com vasta experiência no mercado 
mundial e que compartilhou as es-
tratégias para se manter num cenário 
tão flutuante e competitivo. 

Segundo ele, o envelhecimento 
global é uma das grandes preocupa-
ções de muitos países, considerando 
que estatísticas mostram que a falta 
de planejamento dos governos com 
a educação, saúde, previdência, etc, 
comprometem ainda mais este qua-
dro, além dos desafios demográficos  
enfrentados por grandes potências 
como Europa e Japão.  Neste con-
texto, o Brasil terá uma população 
envelhecida em 2050, e isso já pode-
rá ser sentido em 2040. A estratégia 
apresentada para mudar esse quadro 
seria uma melhor distribuição de 
riquezas dos países, uma maior po-
pulação economicamente ativa, ou 
seja, a população mundial dentro de 
uma pirâmide econômica deve mu-
dar, impulsionada pela diminuição da 
pobreza e do crescimento da classe 
média. A evolução tecnologia e a ex-
pansão do acesso ao conhecimento 
são fatores primordiais para essas 
mudanças ocorram

As implicações desta mudança 
segundo ele são: mudança de valores 
sociais, participação mais ativa das 
mulheres no cenário empresarial, 
investimento maciço na educação, 
melhoria da força ética nas empresas 
e governo. 

Sobre os grandes avanços em 

“Workshop Mercado; Cenários e Tendências”
ciência e tecnologia forma mencio-
nados a biotecnologia, energia, nano-
tecnologia, educação, dentre outros. 
Diante disso, para que o Brasil pos-
sa compor cenário eficiente deve ter; 
evolução sócio-política, infra-estru-
tura e serviços. A boa oportunidade 
para esses avanços é a proximidade 
com a Copa do Mundo e as Olimpía-
das, já que com esses eventos o Brasil 
será como sendo uma para o mundo, 
e poderá mostrar suas belezas natu-
rais, cidades, cultura e serviços.

“Tecnologia da Informação e 
Comunicação”, foi o segundo tema 
abordado, sendo apresentado pelo 
Diretor da FCMF, Dr. Raul Antonio 
Del Fiol (T-66), que também é Dire-
tor Presidente da Trópico Sistemas e 
Telecomunicações. O dr. Raul expla-
nou sobre que o Panorama Mundial 
Financeiro, mostrando que o Brasil 
é o 3º no ranking como destino fa-
vorito para investimentos das mul-
tinacionais. Segundo ele a perspec-
tiva de investimento em TI do Brasil 
é de 7,4%, bem como, em 2010 foi 
projetada uma evolução nos inves-
timentos em TI da seguinte ordem; 
Serviços 34%, Software 15% e Har-
dware 51%. Até 2014 estima-se um 
crescimento não tão expressivo mais 
manterá-se o equilíbrio.

Haverá crescimento da deman-
da por aquisição de bens e servi-
ços atendendo as necessidades por 
PC´s, Smartfone, banda-larga e IP, 
o que demonstra a necessidade por 
agilizar cada vez mais o desenvolvi-
mento e investimento na tecnologia 
da informação.

O Dr. Del Fiol explanou ainda so-
bre: o panorama social, comentando 
que com o envelhecimento da po-
pulação teremos a longevidade da 
força de trabalho, e com isso, ainda 
mais conectividade com o futuro; o 
panorama cultural, em que considera 
que as classes sociais classe C, D e 
E, terão maior ascensão a inclusão 
digital e finalmente sobre o panora-
ma demográfico comentando que as 
mulheres terão maior crescimento 
no mundo corporativo, fato esse já 
registrado na última eleição.

Com o grande desafio de celeri-
dade da comunicação, o cenário para 
o Brasil é de crescimento vertical, ou 
seja, os maiores investimentos vêm 
dos Consumidores, seguidos pelas 
Finanças, Manufatura, Serviços, Tele-
com, Comércio, Óleo & Gás e Governo.

As tendências de TI para 2020 

encontram-se na seguinte proje-
ção: Integração equipes TI & Ope-
racionais: Integração equipes TI & 
Operacionais; Produção acesso à 
informação nas mídias sócias; Tec-
nologias de acordo com padrões de 
comportamento do mercado, Com-
putação em nuvem; Tecnologias de 
geolocalização; Sustentabilidade e 
Tecnologias Cognitivas.

As empresas evoluíram na com-
posição de suas receitas, migrando 
da telefonia e adquirindo conexão 
com conteúdo, ou seja, não basta 
mais argumentar, o conteúdo é o di-
ferencial para se manter no mercado. 

Neste contexto, segundo ele, são 
quatro as tendências que definem 
uma nova evolução na forma de uti-
lização da comunicação: Geração de 
Conteúdo pela comunidade (Youtu-
be); Interatividade (Facebook); Co-
mércio Eletrônico; Toda Hora em Todo 
Lugar (MSN), o que faz surgir novos 
elementos-chave de impacto para a 
indústria de telecomunicações e que 
estão presentes nos diversos mer-
cados: consumidores querem maior 
conectividade global, economia cres-
cente em países emergentes, jovens 
consumidores, telecomunicação re-
duzindo locomoção, celulares multi-
funcionais, banda larga, aumento da 
competitividade na telefonia móvel e 
incentivo à consolidação.

O Terceiro Tema : “Desafios Tec-
nológicos da Indústria de Papel e 
Celulose” foi apresentado pelo Sr. 
Vinicius Nonino, Gerente Geral de 
Planejamento do Grupo VCP/Fibria. 
Ele discorreu sobre a Fíbria que tem 
hoje posição de liderança no mer-
cado mundial de celulose, contando 
com elevada escala de produção o 
que junta-se a uma privilegiada po-
sição de custo, além disso dispõe 
do pioneirismo no desenvolvimento  
operacional da propagação vegetati-
va (clonagem) do eucalipto, através 
da redução do tempo entre a pesqui-
sa genética e a realização dos ganhos 
em escala comercial.

Seu crescimento deve-se a busca 
pela inovação, presente em cada par-
te da cadeia de valores: melhoramen-
to genético; viveiro; solo, nutrição e 
manejo; proteção florestal; colheita 
e transporte; operações industriais; 
aplicação e usos alternativos das flo-
restas.

Segundo ele o melhor resultado 
no produto final é obtido através de 
técnicas inovadoras de silvicultura 

como herbicida de aplicação con-
trolada (ultra-baixo volume); plantio 
mecanizado e agricultura de precisão; 
fertilizantes de liberação lenta e; fer-
tilização aérea.  Esses avanços con-
tribuem com o mapeamento do solo, 
através de equipamentos de alta tec-
nologia, como o perfilamento a laser, 
com capacidade de leitura em 3D.

Para manter-se em permanen-
te liderança a empresa precisa es-
tar sempre em busca de inovações 
tecnológicas, mantendo-se o foco 
na inovação, o que inclue: Ganhos 
adicionais em produtividade, sus-
tentabilidade e redução de custos, 
inclusive em novas fronteiras; Fibras: 
diferenciação das atuais x novas al-
ternativas; impacto na qualidade dos 
produtos; SAF’s e outras alternati-
vas: a tecnologia precisa encontrar 
soluções atrativas sob os aspectos 
econômicos, ambientais e sociais; 
Bioenergia e Mudanças Climáticas.  

Houve uma pausa para almoço, o 
qual foi servido no local para todos 
os participantes.

A Dra. Diana de Mello Jungmann, 
Gerente de Inovação do Instituto El-
dorado - IEL foi a 4ª. Palestrante e 
trouxe o Tema “Propriedade Indus-
trial na Indústria”, cada vez mais re-
levante para o business das organi-
zações, uma vez que, a demanda por 
alta tecnologia tem sido uma busca 
incessante para manter-se no merca-
do. As organizações necessitam gerir 
seus bens intangíveis, os quais são 
resultado de “grandes mentes pen-
santes”, ou seja, o intelecto. 
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O CASD Vestibulares (veja tex-
to nesta página) vem seguindo uma 
trajetória de sucesso, desde que foi 
reativado, em 2007. Competência ad-
ministrativa e professores dedicados 
refletem uma instituição que desen-
volve um trabalho sério e de credibili-
dade. Com uma estrutura consolidada 
o CASD Vest sentiu-se apto a apoiar 
um outro projeto dos alunos do ITA na 
área educacional: o CASDINHO.

O CASDINHO é um curso sem fins 
lucrativos voltado para alunos de 8º 
e 9º anos do Ensino Fundamental da 
rede pública de São José dos Cam-
pos. Por meio de aulas e atividades 
nos fins-de-semana, os estudantes 
inscritos são preparados para Olim-
píadas e concursos de Ensino Médio 
(em especial, para o concurso do Co-
légio da Embraer). Os voluntários que 
ministram aula e coordenam o traba-
lho são alunos de graduação do ITA.

Durante o ano de 2011, os 114 
alunos do CASDINHO receberão au-
las de Matemática (focadas na OB-

Filho de CASD... CASDINHO é!
MEP), Português, Ciências Naturais 
e Ciências Humanas, além de aulas 
focadas nas Olimpíadas de Informá-
tica, Astronomia, Física e Química. 
O processo seletivo para os alunos 
integrantes da Turma CASDINHO 
2011 teve 1.753 inscritos de mais de 
30 escolas públicas de São José dos 
Campos e região.

Além das aulas, serão realizadas 
atividades como visita ao Colégio da 
Embraer, visita a laboratórios do ITA, 
palestras motivacionais, confraterni-
zações entre pais, alunos, professores 
e membros do CASDINHO e Oficina de 
Astronomia (um fim-de-semana com 
atividades ligadas a esse assunto).

Breve histórico
No início do ano de 2010, o Pro-

grama Decolar (da Prefeitura de São 
José dos Campos) propôs à então 
diretoria do CASD Vestibulares a 
criação de uma turma com foco na 
preparação de alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental público para o 

concurso do Colégio Eng. Juarez de 
Siqueira Britto Wanderley - o Colégio 
da Embraer. Não desejando assumir 
a liderança direta desse novo traba-
lho, a diretoria do CASD Vestibulares 
apoiou alguns alunos do ITA que de-
sejaram tomar a frente desse projeto, 
surgindo assim o CASDINHO.

Em março de 2010, uma turma 
de 15 alunos oriundos do Programa 
Decolar passou a frequentar aulas 
preparatórias para o concurso de ad-
missão do Colégio da Embraer. Essas 
aulas ocorriam nas manhãs de sába-
do, na sede do CASD Vestibulares.

A partir do segundo semestre de 

2010, uma nova turma de alunos apro-
vados na 1ª fase da OBMEP (Olimpía-
da Brasileira de Matemática das Es-
colas Públicas) passou a receber, aos 
domingos no Colégio Objetivo (sede 
Aquarius), aulas de preparação para a 
2ª fase da Olimpíada em questão. Ao 
todo, cerca de 50 alunos participaram 
do CASDINHO no segundo semestre. 

Para continuar essa trajetória que 
começou tão bem, o CASDINHO pre-
cisa de recursos financeiros e pede 
a ajuda da comunidade iteana. As 
doações podem ser feitas via FADA 
(Fundo AEITA de Apoio). Veja nesta 
página como doar.

Alunos do 
CASDINHO no 
primeiro dia de 

aula de 2011

O CASD Vestibulares, curso preparatório 
coordenado e administrado voluntariamente 
pelos alunos do ITA, registrou 164 aprova-
ções em universidades públicas em 2011. 
Com esse resultado, a instituição atinge 
1.449 aprovações nos últimos dez anos. O 
número de aprovados foi menor do que os 
três anos anteriores (225 em 2010; 254 em 
2009 e 176 em 2008) em função do SISU 
(Sistema de Seleção Unificada do Ministério 
da Educação, por meio do qual as instituições 
públicas de educação superior participantes 
selecionam novos estudantes exclusivamen-
te pela nota obtida no Exame Nacional de En-
sino Médio (Enem)).

Nos dias 18, 19 e 20 de março, o CASD 
Vestibulares realizou, pelo segundo ano con-
secutivo, a sua reunião de Planejamento Es-
tratégico. Em relação ao ano passado, houve 
algumas novidades. As apresentações de cada 
departamento (ensino-gente, ensino-material, 
planejamento, financeiro, marketing, recursos 
humanos e apoio administrativo) foram rea-
lizadas pelos próprios membros, e não pelos 
diretores. “Assim, esperamos desenvolver ne-
les a responsabilidade de saber no que estão 

CASD Vest aprova 164
trabalhando”, explicou Renato Godinho, diretor 
de marketing do CASD Vest.

Outra novidade foi a resolução de case, 
este ano mais complexa. Os membros foram 
divididos em seis grupos, cada um com um 
caso diferente para resolver. Não foi dado um 
tempo limite para que eles discutissem e des-
sem uma solução para os problemas, contan-
do assim com a pró-atividade e a responsabi-
lidade de cada um.  

Além da participação de ex-diretores 
(Thiago Cardoso, Cláudia Adão e Daniele, 
todos ex-diretores presidentes), houve duas 
participações especiais: a primeira do ex-di-
retor de marketing Daniel Ribeiro Silva, que 
enviou um vídeo da França para que fosse exi-
bido no Planest, e a segunda de uma ex-aluna, 
que estudou no CASD Vest em 2002 e hoje é 
engenheira mecânica, faz mestrado no ITA e é 
funcionária da Embraer.

O CASD Vestibulares atende atualmente 
520 alunos jovens e adultos de poucos re-
cursos financeiros da região de São José dos 
Campos, ajudando-os a realizar o sonho de 
ingressar em uma universidade pública.

Mais informações: www.casdvest.org.br 

Diretores e 
professores 
do CASD 
Vestibulares, 
durante seu 
Planejamento 
Estratégico 2011

C U r I O S I D A D E
Os alunos do CASDINHO 2011 foram dividi-
dos em quatro turmas, cada uma delas com 
um patrono: Einstein, Newton, Euler e Gauss. 
Os coordenadores do curso apresentaram 
aos estudantes um pouco da história de cada 
um desses cientistas, destacando uma qua-
lidade deles, a qual os alunos da turma em 
questão deverão ter sempre em mente.

M I s s ã o : 

Proporcionar a estudantes do Ensino 

Fundamental público o acesso a um 

Ensino Médio de qualidade e inspirá-

los a disseminar a importância da 

educação.

V I s ã o : 

Despertar uma cultura de valorização 

da educação em São José dos 

Campos, conscientizando pais e alunos 

sobre o potencial transformador dos 

estudos.

V A L o R E s : 

Disciplina Consciente; vestir a camisa; 

somos uma família; Cultura do 

Exemplo; crença na educação como 

alavanca social; excelência.

C U r I O S I D A D E
Os alunos do CASDINHO 2011 foram dividi-
dos em quatro turmas, cada uma delas com 
um patrono: Einstein, Newton, Euler e Gauss. 
Os coordenadores do curso apresentaram 
aos estudantes um pouco da história de cada 
um desses cientistas, destacando uma qua-
lidade deles, a qual os alunos da turma em 
questão deverão ter sempre em mente.
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Por Francisco galvão (t59) 

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

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 ___/___/___
Quando entrei na eMBraer as 

atividades de produção se resumiam 
ainda na produção mensal de 2 Ban-
deirantes e 2 Xavantes, estes ape-
nas em fase de montagem final. Em 
oito anos a produção mensal passou 
para 8 Bandeirantes, 2 Xingús, acho 
que 4 ipanemas, e 2 Xavantes com 
fabricação de seus conjuntos, tendo 
sido ainda implantadas as linhas de 
fabricação dos monomotores e bi-
motores da linha PiPer. 

A atividade no departamento de 
planejamento era intensa. Os raros 
e poucos momentos de descontra-

Planejando terremotos
ção ocorriam em reuniões após o 
expediente na sala do eng. Myiajima, 
aonde este afixara um grande placar 
no qual qualquer um podia apostar 
qualquer coisa. 

O seu funcionamento era bem 
simples: Na segunda feira, alguém 
escrevia no seu topo uma afirmação, 
e durante a semana os que eram a 
favor assinavam numa coluna e os 
contrários na outra. Valia assinar 
mais de uma vez. Cada assinatura 
tinha um valor monetário fixo, e na 
sexta ou na segunda seguintes, os da 
coluna perdedora saldavam a dívida, 

e o total era rateado entre os da colu-
na vencedora. 

Certa semana eu escrevi que na-
quela semana deveria ocorrer um 
grande terremoto em algum local da 
terra, com noticiário nos jornais. A 
lista dos opositores foi muito gran-
de e eu fiquei apenas acompanhado 
por um ou outro puxa-saco de chefe, 
ou jogador agressivo vislumbrando 
altos lucros. 

Na segunda feira colei triunfante 
dois recortes de jornal de sábado noti-
ciando um terremoto na escala 6, pa-
rece que na Oceania, e aumentei meus 

Aula Magna 2011

Como ocorre tradicional-
mente, a Aula Magna marca o 
início do ano letivo do Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) e é ministrada por uma 
personalidade de destaque nos 
cenários nacional e internacio-
nal. 

Este ano, o Professor Aloi-
zio Mercadante Oliva, Ministro 
de Estado da Ciência e Tecno-
logia, abordou o tema “Ciência, 
Tecnologia e Inovação: Agenda 
Estratégica para o País”.

Antecedendo a Aula Magna, 
foram entregues os prêmios e 
láureas aos professores, alu-
nos e ex-alunos que se desta-
caram em suas atividades aca-
dêmicas no ano anterior. 
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créditos: o bancário e o de...”bruxo”.
No ano anterior eu havia ganho de 

presente de minha esposa uma luneta, 
e aprendido que as melhores noites 
para se observar os grandes planetas 
eram as noites de lua nova, quando es-
tes estavam em oposição ao sol.

Ao acompanhar essas datas tinha 
observado também que, pelo menos 
naquele ano foi assim, vários gran-
des terremotos tinham coincidido 
com luas novas (e também cheias...), 
e resolvi então apostar naquela lua 
nova de uma semana na qual Júpiter 
estava em oposição, e...BINGO!

Geórgia, Estados Unidos, 29 de 
abril de 2011: local e data da XIII SAE 
International Aerodesign East, com-
petição que reúne equipes da Améri-
ca do Norte e as principais da Europa 
(West) e do Brasil (BR).

Nessa competição, as equipes 
brasileiras acumulam um histórico 
de 5 primeiros lugares nas Classes 
Regular e Aberta e 1 primeiro lugar 
na Classe Micro. Este ano, finalmente 
temos novamente uma equipe Iteana 
para defender o Brasil.

Em 2001, melhor participação 
na competição, o ITA conquistou o 
segundo lugar com a equipe Aero-
lovers. Em 2005, foi a vez da equi-
pe Leviatã, que conquistou o quarto 
lugar. Desde então, com a quebra 
da transmissão de conhecimento, o 
ITA teve que traçar um caminho de 
reestruturação. Agora, a equipe Le-
viatã está de volta, com mais força e 
qualidade do que nunca, pronta para 
manter o ITA no lugar do qual nunca 
deveria ter saído: Campeão do Aero-
design, e pronta para a conquista o 
inédito título de Campeão Mundial.

Após uma sólida vitória na edição 
nacional do Aerodesign, estamos re-
vendo conceitos e reprojetando nossa 

artigo

Aerodesign do ITA pede apoio
aeronave. Afinal, em time que está ga-
nhando, também se mexe! O objetivo 
é, a partir do modelo de 2010, obter-
mos uma configuração otimizada para 
as regras da competição internacional.

Por fim, enfatizo a dedicação que 
a equipe tem mostrado ano após ano 
para conseguir um bom desempenho 
na competição. Em maio, não será 
diferente. Contudo, para conseguir 
resultados cada vez melhores, pre-
cisamos acumular recursos financei-
ros. E pedimos a você, veterano de 
H8, e que já deve ter sofrido com fal-
ta de recursos para um projeto pelo 

qual estava apaixonado, uma colabo-
ração, seja através de depósito pelo 
FADA e pela AASD ou entrando em 
contato conosco para um possível 
patrocínio da sua empresa.

Agradeço a leitura do artigo e 
lembro que o pensamento do nosso 
time é um só: ganhar a competição, 
sermos os melhores e continuar as-
sim ad infinitum.

Saudações Iteanas,

carlos Monteiro Barbosa Filho
3º Ano – Engenharia Aeronáutica

carlosbarbosa@aluno.ita.br

Depois envie email para AEITA indicando seu nome, sua turma, quantia 
doada e o destino da doação. É possível não especificar o destino da 
doação. Nesse caso, a AEITA direcionará os recursos a seu critério. 
Veja Prestação de Contas do FADA 2010 na pág. 4.

como fazer doações 
via FADA

Para doar qualquer quantia, faça 
um depósito ou DOC para a conta:

Assoc. dos Engenheiros do ITA
CNPJ 53.318.408/0001-72
Banco ABN-Amro/Real - Ag. 0845
Conta corrente 0709907-4 


