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Um evento recheado de novidades, mas sem perder as suas 
características originais, de confraternização e encontro de 

velhos amigos. Assim foi o Sábado das Origens 2006, que além 
do tradicional churrasco, promoveu palestras e debates sobre o 

Engenheiro do Futuro e homenageou o Centenário do Vôo do 14 Bis 
com fascinante apresentação do físico e escritor Henrique Lins de 
Barros, especialista no assunto. Jean Paul Jacob (T59), Destaque 
Iteano, presenteou os colegas, familiares e convidados com suas 

análises e reflexões sempre inteligentes. Os iteanos que participaram 
do SO, seja pessoalmente, seja acompanhando via Internet, 

aprovaram o novo formato. Págs. 3 e 6 a 9

Cláudio de Moura e Castro falou sobre o Engenheiro do Futuro. 
Na foto maior, o tradicional churrasco, que fechou mais um Sábado das Origens. 

Produção editorial a todo vapor
Três livros de autoria de iteanos foram lançados em outubro e novembro. No dia 

25/10, Sérgio Ferolla (T67) autografou “Nem Todo o Petróleo é Nosso”, escrito com 
Paulo Metri. Dia 7/11 foi a vez de Ozires Silva (T62) e Décio Fischetti (T60) lançarem 
a biografia “Casimiro Montenegro Filho – a trajetória de um visionário”.  No dia 

9/11, Tércio Pacitti (T52) lançou “Paradigmas do Sofware Aberto”.  Pág. 12

E mais

Iteanos aprovam Sábado 
das Origens diferente

Iteanos aprovam Sábado 
das Origens diferente

Iteanos aprovam Sábado 
das Origens diferente

O presidente da AEITA, Sidney Lage Nogueira (T74) (dir.) 
passa a palavra ao escritor Henrique Lins de Barros

Horácio Forjaz (T74) entrega o diploma 
Destaque Iteano a Jean Paul Jacob (T59)

Iteanos aprovam Sábado 
das Origens diferente

Iteanos aprovam Sábado 
das Origens diferente

Iteanos aprovam Sábado 
das Origens diferente

Gente que brilha
Carlos Nobre (T74), Silvio Meira (T77), Carlos Henrique Brito Cruz (T78), Luiz Eduardo Falco 

(T82), Emanuel Fernandes (T81). O que eles têm em comum, além de serem todos formados no 
ITA? Nos últimos três meses, os cinco foram destaque em nível nacional, por motivos diferentes, 

mas sempre focados na competência ímpar de cada um, em sua área de atuação. Pág. 5



EDITORIAL

Notícias da Secretaria

89 .... ELE ..... Marcelo Moreira Evaristo Carlos
89 .... ELE ..... Paulino Jose Netto
89 .... ELE ..... Paulo Cesar Marques Lopes
89 .... MEC.... Rogerio Barbosa
89 .... ELE ..... Rogerio Simao
89 .... MEC.... Sergio Ricardo Ribeiro Passos
89 .... AER .... Valter Antonio Silva
89 .... MEC.... Zabulon dos S. Nogueira Neto
90 .... ELE ..... Carlos Mitsuo Miyasaki
90 .... ELE ..... Claudio Ururahy Ribeiro
90 .... ELE ..... Daniel Martinazzo
90 .... MEC.... Decio Orenga Tarallo
90 .... ELE ..... Fabio Avila De Castro
90 .... MEC.... Gerson Sussumu Jugue
90 .... MEC.... Joao Eduardo Cardoso Scheidt
90 .... MEC.... Joao Fausto Fernandes Dias
90 .... AER .... Juan Bautista Donoso Fabrega
90 .... ELE ..... Marcos Alberto Tewfiq
90 .... ELE ..... Marcos Roberto Kimura
90 .... ELE ..... Omar Dumont Neto
90 .... MEC.... Rogerio Teixeira Garcia
90 .... AER .... Tassio Andrade De Carvalho
90 .... ELE ..... Ulisses De Oliveira Campos
90 .... ELE ..... Victor Eliasz Welman
91 .... ELE ..... Agnaldo De Almeida Dantas
91 .... AER .... Allan Francis Caetano
91 .... ELE ..... Andre Luis Verissimo De Moraes
91 .... INFRA . Edson Tadao Chiku
91 .... ............ Ernani Augusto Marques Maia
91 .... INFRA . Helcio Jose Batista
91 .... ELE ..... Marcelo Dos Santos Girao
91 .... ELE ..... Michel Hannas Junior
91 .... ELE ..... Paulo De Tarso Daher Filho
91 .... AER .... Roger Tadeu Gondim Guilherme
91 .... COMP . Ronaldo Juliatto
91 .... INFRA . Silvio Antonio De Arruda

O ITA já formou 4.900 engenheiros(as) de 1950 a 2005. Destes, cerca de 300 já faleceram. Dos 
4.600 supostamente vivos, 600 constam como “não localizados” no Banco de Dados da AEITA. Para 
que possamos enviar O Suplemento, ofertas de emprego, ou outras notícias de interesse a esses 600 
colegas, estamos recorrendo a nossos leitores para tentar localizá-los.

A cada edição do jornal listaremos os nomes de cerca de 100 “desaparecidos”. Se alguém souber o 
endereço comercial, residencial, virtual ou telefônico de algum deles, por favor informe a Secretaria. Basta 
enviar um fax para (12) 3941-2633 ou um e-mail para aeita@netvale.com.br. Os colegas agradecem.

Ponto Médio
O final de 2006 marca o “Ponto 

Médio” de nossa gestão à frente da 
Diretoria da AEITA. Na última edição 
deste ano, faremos um balanço deta-
lhado desses doze meses de trabalho, 
ressaltando os pontos positivos e os 
negativos, e registrando o nosso com-
promisso para 2007.

Já nesta edição, entretanto, é 
possível visualizar uma síntese das 
atividades da Associação, todas elas 
pautadas pelo programa e pelas dire-

trizes que traçamos antes de sermos 
eleitos.

Importantes pontos que constam 
desse documento foram concretizados 
durante o Sábado das Origens 2006, 
dentre eles a promoção de uma ampla 
discussão, com apresentação de teo-
rias e propostas sobre o futuro do ITA 
e de seus engenheiros, a dinamização 
da comunicação com as regionais, a 
maior aproximação com os alunos e a 
reformulação do critério de escolha do 

E por falar em saudade, onde anda você?
Saldo 31-12-2005 17.179,14

D e s p e s a s

Salários 34.491,31 (1)

Encargos 24.796,00 (1)

Benefícios 9.012,71 (1)

Consumos 12.273,62 (1)

Terceiros 3.718,07 (1)

Impostos 1.257,44 (1)

Outros 4.371,51 (1)

Sub-Total Desp.-Meio 89.920,68 (1)

Jornal 48.789,81 (1)

Livro, Site, etc. 700,35 (1)

Sábado das Origens 1.213,55 (1)

Bco. Competências 7.251,85 (1)

Sub-Total Desp.-Fim 57.955,56 (1)

Total Despesas 147.876,24 (1)

R e c e i t a s

Anuidades 154.996,85 (1)

Anúncios jornal 17.220,00 (1)

Sábado das Origens 35.775,00 (2)

Outros 273,66 (1)

Rend. Aplic. Financ. 3.173,99 (1)

Total Receitas 211.439,50 (1)

Saldo 30-09-2006 80.742,40 (1)

Balancete 
Janeiro - Setembro 2006 (em R$)

88 .... ELE ..... Alexandre Cesar B. de Carvalho
88 .... ELE ..... Alexandre Girardi
88 .... ELE ..... Andre Luiz Moura Dos Santos
88 .... MEC.... Cesar Demetrio Dos Santos
88 .... ELE ..... Danilo Reis De Vasconcelos
88 .... ELE ..... Edgard De Souza Lemos Junior
88 .... ELE ..... Edilberto De Freitas Peixoto
88 .... ELE ..... Fernando Assumpcao S. Machado
88 .... MEC.... Fernando Jose Soares Gomes
88 .... INFRA . Fernando Rodrigues Pappalardo
88 .... MEC.... Frederico Bucholz Maciel
88 .... ELE ..... Gilberto Jun Kuzuhara
88 .... ELE ..... Hamilton Sergio Takata Sekino
88 .... ELE ..... Helio Guimaraes Taveira Junior
88 .... MEC.... Henrique Massanori Oka
88 .... ELE ..... Joao Bosco Barroso De Castro
88 .... ELE ..... Jorge Susumo Seino
88 .... ELE ..... Luis Henrique Pinto Malizia Alves
88 .... AER .... Manoel Leite Carneiro Junior
88 .... AER .... Marcelo Naigeborin
88 .... MEC.... Otavio Farid Antonios El Khouri
88 .... ELE ..... Pedro Paulo Aguiar Souza Mintz
88 .... MEC.... Rafael Abuhab
88 .... MEC.... Renato Luiz Caruso
88 .... ELE ..... Rodrigo Cordeiro Tupynamba
88 .... ELE ..... Valter De Assis Moreno Junior
89 .... MEC.... Angelo Jose De Medeiros Baptista
89 .... ELE ..... Carlos Augusto Soares Ribas
89 .... ELE ..... Carlos Yuji Misawa
89 .... ELE ..... Claudio Gomes
89 .... MEC.... Denis Mota Noronha
89 .... MEC.... Eduardo Iuji Kakihara
89 .... ELE ..... Eduardo Scherr Caldeira Takahashi
89 .... ELE ..... Joao Carlos Rodrigues
89 .... ELE ..... Jun Fujihara
89 .... AER .... Luis Augusto Kadekaro

Prêmio Excelência, além da criação do 
Prêmio Destaque Iteano.

O retorno que temos recebido dos 
colegas tem sido extremamente positivo 
e isso nos dá segurança para prosseguir 
nessa direção – sempre pautados pela 
transparência na tomada de decisões e 
pela busca de iniciativas que resultem 
em novos serviços e benefícios para 
toda a comunidade iteana.

O balancete publicado nesta pági-
na também reflete esse retorno positi-

vo, com o aumento na receita de anui-
dadades e o conseqüente equilíbrio 
das contas da Associação.

Contamos com a colaboração, a 
participação e o envolvimento de to-
dos nas ações que serão desenvolvi-
das no próximo ano, para que possa-
mos aprimorar nossa atuação e tornar 
a AEITA cada vez melhor.

Sidney Lage Nogueira (T74)
Presidente

Nota (1) Mais R$ 26.120,77 em outubro
Nota (2) Mais R$   8.760,00 em outubro
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• colaboradores desta edição: 
Assessoria de Imprensa do 
ITA, Caio Macedo (T07) Carlos 
Roberto Teixeira Netto (T74), 
Cláudio de Moura e Castro, 
Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, Jean Paul Jacob (T59), 
José Rui (T07), Murilo 
Martins (T91), Sidney Lage 
Nogueira (T74), Tomas Edgard 
Ratzersdorf  (T59).

• conselho Fiscal: 
• Arthur Cassiano Bastos Filho (T63)  

arthur.cassiano@rpdm.com.br 
• Fernando Faria Coelho de Souza (T59)  

fcoelhodesouza@ig.com.br 
• Marcos Fabio Lopes e Lima (T04)  

marcos_lima@br.rolandberger.com 
• Wolodymir Boruszewski (T74)  

wolo@mail.com 
• Paulo Tadeu de Mello Lourenção (T77)  

paulo.lourencao@embraer.com.br 
• Reinaldo Araújo Andrade (T80)  

reinaldo.araujo@gmail.com 

91 .... ELE ..... Valerio Filizola Nogueira
91 .... MEC.... Vladimir Ramos Barbieri
92 .... MEC.... Aldo Yuzo Sugimoto
92 .... COMP . Andre Felipe Pires Sonnenburg
92 .... INFRA . Andre Ricardo De Souza
92 .... AER .... Edmar Thomaz Da Silva
92 .... ELE ..... Evandro Schimming Smith Angelo
92 .... MEC.... Fabio Alessandre Martinez Puerto
92 .... MEC.... Fabio Franca Silva Araujo
92 .... AER .... Gustavo Accetturi Petito
92 .... INFRA . Jose Geraldo Ferroni
92 .... ELE ..... Jose Romeu Del Moro Robazzi
92 .... MEC.... Marco Andre Cavalcanti De Carvalho
92 .... INFRA . Paulo Ivo Braga De Queiroz
92 .... ELE ..... Renato Cunha Rabelo
92 .... AER .... Rogerio Dalpian Graziottin
93 .... MEC.... Antonio Marcos De Oliveira Costa
93 .... MEC.... Carlos Alessandro Zanetti Pece
93 .... INFRA . Cleberson Alex Friess
93 .... ELE ..... Gaudio Vinicius Lopes Besch
93 .... ELE ..... Gerd Jakobovitsch
93 .... ELE ..... Gilberto Mautner
93 .... AER .... Helio De Assis Pegado
93 .... COMP . João Maria A.
93 .... AER .... Leonardo Matteo D’orio
93 .... ELE ..... Luiz Eduardo De Faria Pereira
93 .... MEC.... Marcelo Jundy Kimura
93 .... AER .... Marco Meirelles Aurelio
93 .... ELE ..... Marcus Emanuel Galeb
93 .... ELE ..... Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto
93 .... MEC.... Renato Bruno Dos Santos Monteiro
93 .... ELE ..... Ritero Chi
93 .... ELE ..... Roberto Henrique Jacob Da Silva
93 .... AER .... Rogerio Motta Arantes
93 .... ELE ..... Rogerio Nunes Rodrigues
93 .... MEC.... Ronaldo Vieira Cruz
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Cartas e Farpas

• SábADO DAS ORIgENS

Caro Sidney, eu gostei muito 
da iniciativa de intelectualizar o SO 
e de cada uma das palestras apre-
sentadas.  Um gol de placa da atual 
gestão da AEITA.  Finalmente fez-se 
justiça à proclamada inteligência dos 
iteanos.  Há muita matéria prima para 
reflexões e mudanças de cursos (no 
duplo sentido da palavra). Houve uma 
interessante superposição entre a pa-
lestra do Jean Paul e a do Prof. Cláudio 
de Moura e Castro, apesar das abor-
dagens serem muito diferentes, quase 
opostas. Outra superposição, mais 
inesperada, foi a da palestra sobre 
Santos Dumont com a do Prof. Cláu-
dio Castro. A propósito, a palestra de 
Henrique Lins de Barros sobre Santos 
Dumont foi muito mais do que “Exibi-
ção de Vídeos sobre Santos  Dumont” 
como anunciado.  Foi uma biografia 
sintética, muitíssimo bem documen-
tada, sobre os antecedentes tecnoló-
gicos, vida, obra e manias de Santos 
Dumont, com uma riqueza de detalhes 
que nunca havia visto nos meus qua-
se 70 anos. A palestra do Prof. Cláu-
dio Castro deveria ser qüinqüenal no 
ITA: ele tem uma bússola que sempre 
fez falta no CTA. Para meu filho com 
18 anos, Luiz Otavio, concluindo o 
3º ano do segundo ciclo e estudan-
do no cursinho, todas as palestras e 
os papos nos intervalos foram muito 
proveitosos.  Achou que realmente va-
leu a pena sair do gagá feroz no qual se 
encontra e passar vinte horas no ITA. 
Muito antes de ter ouvido a palestra 
do Prof. Cláudio ele já optara pela En-
genharia de Produção na Poli. Sugiro 
que distribuam a todos colegas e pro-
fessores do ITA instruções de como 
acessar os arquivos das palestras e 
participar dos debates que seguirão. 
Eu desejo me aprofundar sobre três 
temas: Humanidades e Engenharia 
de Produção(*) no ITA nos anos 50, 
e relacionamento da AEITA para com 
os pós-graduados do ITA (este pegou 
fogo na minha gestão). Transmito en-
tusiásticos parabéns a toda a equipe, 
onde a Monica, a Sirleyde e a Ana Pau-
la muito contribuíram para o sucesso 
do evento.

Abraços efusivos do 
Pedro John  (T59)
 

(*) Que meu bom amigo e grande profes-
sor Sakane declarou nunca ter existido! 
P.S.2 - Peço que remetam cópia deste 
aos palestrantes Cláudio Castro e Hen-
rique Barros, como meu agradecimen-
to pessoal. Em tempo: Ah, sim! Não 
gostei de uma coisa: do relógio.  So-
bravam temas e disposição na platéia 
para mais quatro horas de debates.

Sidney, 
Parabéns pelo Sábado das Ori-

gens. Belo trabalho extensivo a todos 

de sua equipe.
Abraço,
Fernando coelho de Souza (T59)

Eu vi grande parte da palestra do 
JP Jacob, toda a palestra do Cláudio 
de Moura Castro e o debate. Muito 
interessante. Espero que este recurso 
seja usado mais vezes ao ano para ou-
tras palestras e debates.

Abração, Tambasco (Julio Oliveira)

Eu também assisti e gostei muito. E 
também espero que este recurso seja 
usado sempre. Parabéns à AEITA.

Abraços, Daniel Wei (T80)

Estive no auditório no sábado e vi 
as apresentações - perdi a de sexta à 
noite - e minha sugestão é que todo 
o material, apresentações, etc sejam 
disponibilizados no site da AEITA, 
criando um histórico e uma base até 
para futuras referências. Muitas vezes 
boas idéias são apresentadas e “mor-
rem” na semana seguinte por falta de 
continuidade. Mauro (T77)

A AEITA está de parabéns pela 
transmissão via Web TV da excelente 
palestra do Jean Paul Jacob (Ele79), 
realizada a partir das dia 13/10/2006, 
no auditório Lacaz Neto do ITA. 

Abraços e saudações iteanas. 
Seth Emanuel c. Melo F. (T79)

Também reforço com meus para-
béns. E gostaria que fosse disponibili-
zado o vídeo dessa palestra para que 
pudéssemos arquivá-la. 

José Maria (T04)

Excelente trabalho da AEITA de 
fato.  Luiz Franca 

Meus caros amigos, queria para-
benizá-los pelo melhor evento de que 
participei em meus 45 anos de forma-
do. Realmente tudo perfeito. E todos 
merecem meus parabéns, Sidney, 
Tomás e toda a equipe da AEITA. Os 
serviços de bufffet e churrasco foram 
perfeitos. Só faltou o ano na caneca. 
Detalhe apenas. Gostaria de saber se 
as apresentações estariam disponí-
veis. Um abraço a todos. Sambiase 
(T61)

Resposta: A AEITA agradece a 
participação e o incentivo de todos e 
comunica que as palestras e debates 
realizados no Sábado das Origens es-
tão disponíveis no site http://interactv.
netpoint.com.br/aeita/

• DESTAquE
Prezados Sidney e Mônica, 
Como e por onde começar a agra-

decer todas as gentilezas, atenções, 
presentes, troféu, certificado, etc? 
Vocês foram simplesmente sensacio-
nais e a Mônica foi incansável - e mui-
to paciente - em seus esforços para 

tornar minha ida e visita aí agradável 
e prazerosa além de, evidentemen-
te, muito emocional. Foi um evento 
inesquecível em minha vida. Além do 
tremendo esforço e dedicação de vo-
cês e da equipe AEITA, fiquei também 
sensibilizado com a presença de tan-
tos colegas e professores do ITA com 
suas famílias. De novo, meu MUITO 
OBRIGADO!! Gostaria de receber, tão 
logo quanto possível, as fotos minhas 
com cada um de vocês dois. Em sepa-
rado, pedirei  à Sirleyde que me envie, 
com a maior brevidade possível um 
par de fotos mostrando o lindo certi-
ficado e a placa comemorativa. Quero 
mostrar a parentes que não puderam 
vir à cerimônia e a outros colegas nos 
EEUU.  Novamente, meus agradeci-
mentos a vocês e toda a equipe que 
tanto ajudou. Enviarei um e-mail em 
separado ao Tomás. Forte abraço do 
seu devedor (será que também devo a 
anuidade da AEITA?)

Jean Paul (T59)

• DAy AFTER
“Aos meus caros amigos da AEI-

TA e todos os colegas iteanos que 
me apoiaram, agradeço de coração 
a força que me deram durante minha 
campanha e agora, no “day after”. À 
AEITA, através de seu corpo adminis-
trativo, de seu presidente Sidney, de 
meu amigo contemporâneo Tomás e 
demais diretores, tive uma inestimável 
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ajuda... Sempre pronta, de forma éti-
ca, dando-me a oportunidade de me 
expressar quando solicitei. Na festa 
do Sábado das Origens pretendo dar 
meu abraço a cada um, o mínimo que 
poderei fazer. Alguns se pronunciaram 
no day after dizendo que valeu a minha 
coragem em me sujeitar a ser candi-
dato. Eu acho que a palavra correta é 
experiência: antes e depois. Acho que 
valeu. Podem estar certos de que o 
nome ITA foi muito divulgado por mim 
em milhares de e-mails, em anúncios 
em diversos jornais de S.Paulo e inte-
rior, em publicações como a nossa e 
do Instituto de Engenharia e em cen-
tenas de milhares de “santinhos”, e 
em meu site, onde mostro o orgulho 
de ser iteano. Enfim, tudo acabou. Fico 
contente em ver o Emanuel eleito com 
a maior votação do PSDB... Ele sem 
dúvida alguma vai continuar honrando 
nossa escola. Parabéns!”

Luiz F. Sambiase (T61)

Num espaço igual a este qualquer iteano 
pode anunciar seus serviços (consultoria, 

etc.) a preço de custo:

Informe-se com a Secretaria e fale para
4000 iteanos e para as empresas onde trabalham. 

R$ 50,00 
(R$ 10,00 poR cm/col). 

Iteano oferece serviços



Espaço FCMF

ITA Informa

Pela segunda vez consecutiva 
um aluno bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (PIBIC) do ITA 
— Herbert Paula de Vasconcelos 
— é o vencedor do prêmio “Des-
taque do Ano na Iniciação Cientí-
fica” na área Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias. O prêmio, 
concedido pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), está na sua 
quarta edição e objetiva incentivar 
os estudantes bolsistas do PIBIC 
que tenham se destacado, durante 
o ano, em três grandes áreas do 
conhecimento: Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias, Ciências Hu-
manas e Sociais; e, Letras e Artes. 
Foram inscritos 208 trabalhos.

Sob a orientação do Prof. Ezio 
Castejon Garcia, Herbert submeteu 
o trabalho “Projeto e Fabricação de 
Arranjos de Lâmpadas de Filamen-
to de Tungstênio para Simulação 
de Cargas Térmicas Externas em 
Satélites Artificiais: Verificação 
de Intensidade e Uniformidade da 
Radiação Térmica”, que é parte do 
desenvolvimento de uma técnica 
de simulação espacial que fornece 
condições próximas previstas para 
vôo, em termos de intensidade, 
uniformidade e espectro. 

Utilizando lâmpadas de tungs-
tênio como fonte de simulação re-
alizada nas câmaras vácuo-térmi-
cas do Laboratório de Integração 
e Testes (LIT) do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) é 
possível estimar, no solo, a carga 
térmica (solar e terrestre) sobre 
um satélite. Normalmente, uma 
simulação deste tipo é realizada 
em um simulador solar, cujo custo 
médio de construção pode chegar 
a 40 milhões de dólares. 

Como prêmio, os ganhadores 
de cada área recebem a quantia 
equivalente a 12 meses de bolsas 
de iniciação científica e bolsa de 
mestrado.  O aluno destaque da 
área de Ciências da Vida ganha-
rá, ainda, uma visita a centros de 
excelência no Reino Unido, pa-
trocinada pelo British Council. Os 
vencedores das outras duas áreas 
recebem assinatura da revista Na-
ture (patrocinada pela Eletrobrás).

São José recebe Centro 
de Tecnologia Aeronáutica

Com a presença do governador de 
São Paulo, Cláudio Lembo,  foi lançado 
em agosto o Centro de Desenvolvimen-
to da Tecnologia Aeronáutica, a ser ins-
talado no Núcleo do Parque Tecnológi-
co de São José dos Campos. 

O projeto nasce de uma parceria 
entre a Prefeitura Municipal, a Embra-
er, o ITA e o Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT), no âmbito do Sistema 

Paulista de Parques Tecnológicos. O 
Sistema Paulista de Parques Tecnoló-
gicos é um projeto da Secretaria Esta-
dual da Ciência, Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico em conjunto 
com a Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Quando estiver totalmente insta-
lada, a iniciativa será a principal pla-
taforma do Parque Tecnológico de 
São José e contará com laboratórios 
públicos de integração de sistemas, 
software embarcado e de estruturas 
leves com máquinas e equipamentos 
para ensaios. 

O ITA será responsável pela coor-
denação científica de alguns destes 
laboratórios e, dando continuidade à 
parceria já existente com a Embraer, 
ministrará aulas do Mestrado Profis-
sional em Engenharia Aeronáutica, 

que teve início em 2003, e oferece um 
conteúdo curricular dedicado a atender 
à demanda de recursos humanos e ne-
cessidades tecnológicas da empresa.

O Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Aeronáutica também será 
um importante instrumento para de-
senvolver a cadeia produtiva aeroes-
pacial, beneficiando micros, pequenas 
e médias empresas, gerando renda e 
postos de trabalho para São José dos 
Campos. A instalação do centro terá 
início ainda este ano. 

O setor aeroespacial foi definido 
pela Prefeitura Municipal e pelo Gover-
no do Estado de São Paulo como um 
dos setores que vão ancorar o Parque 
Tecnológico de São José por consi-
derarem que a região já é um pólo de 
desenvolvimento aeroespacial reco-
nhecido mundialmente.  

O prédio que abrigará o 
Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Aeronáutica

Iteano é
destaque do ano

na Iniciação 
Científica

Em face do afastamento José Luiz 
Bichuetti da presidência da Fundação 
Casimiro Montenegro Filho (FCMF), 
motivado por compromissos profis-
sionais no exterior,  Ricardo Corrêa de 
Oliveira Martins (T73), vice-presidente 
da Fundação desde abril deste ano, 
acaba de assumir o exercício da Presi-
dência da FCMF.

Atual Diretor Executivo do Institu-
to de Tecnologia Promon e voluntário 
como os demais diretores da FCMF, 
Ricardo Corrêa acumula mais de 20 
anos de experiência como executivo 
em empresas de alta tecnologia – foi 

Ricardo Corrêa assume 
o exercício da Presidência 
da Fundação

Vice-presidente da Avibras e Diretor 
da Promon, além de atuar por 12 anos 
em Pesquisa & Desenvolvimento, 
como pesquisador associado do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), chefe da Divisão de Arquitetu-
ra de Computadores e coordenador da 
pós-graduação em Sistemas Digitais.

Engenheiro em Eletrônica pelo 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - 
ITA (1973), Ricardo Corrêa é MSc em 
Computação Aplicada pelo Instituto de 
Pesquisas Espaciais (INPE) ,  PhD em 
Computação, Informação e Controle 
pela Universidade de Michigan (em 

Ricardo Corrêa de 
Oliveira Martins (T73)

Ann Arbor), tendo concluído igual-
mente o Stanford Executive Program 
(SEP), em Palo Alto, Califórnia, ambos 
nos Estados Unidos.

A tese de Doutorado “Análise de 
Compatibilidade de Dados de Ensaio em 
Vôo e Calibração dos Dados do Ar em 
Tempo Real com Filtragem Estocástica 
Adaptativa”, defendida pelo aluno Celso 
Braga de Mendonça, do Curso de Pós-
Graduação em Engenharia Aeronáutica 
e Mecânica do ITA, área de Mecânica 

Aluno do ITA vence Prêmio Capes de Tese
e Controle de Vôo, foi a vencedora do 
Prêmio Capes de Tese na área de con-
centração Engenharias III. 

Orientado pelos professores Luiz 
Carlos Sandoval Góes (Divisão de 
Engenharia Mecânica-Aeronáutica) 
e Elder Moreira Hemerly (Divisão de 
Engenharia Eletrônica), o iteano Celso 

Braga de Mendonça (T-90, Engenharia 
Mecânica-Aeronáutica) abordou, em 
seu trabalho, uma técnica de filtragem 
ótima para reconstrução de dados de 
vôo, desenvolvida no Projeto de Inova-
ção Tecnológica (Fapesp PITE-Embra-
er) sobre identificação de parâmetros 
com dados de ensaios em vôo. 
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Notícias das Regionais

RJ - Para quem foi e para quem perdeu...

Você Sabia?

Nos últimos três meses, pelo me-
nos cinco engenheiros formados pelo 
ITA foram destaque em nível nacional, 
por motivos diferentes, mas sempre 
focados na competência ímpar de 
cada um, em sua área de atuação. 
São eles Carlos Nobre (T74), Silvio 
Meira (T77), Carlos Henrique Brito 
Cruz (T78), Luiz Eduardo Falco (T82) 
e Emanuel Fernandes (T81).

O 6º Aliás Debate, promovido pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em setem-
bro, teve como tema Ciência e Tecno-
logia. Para discutir o assunto, foram 
convidados quatro especialistas, dois 
deles iteanos – Carlos Henrique Brito 
Cruz (T78), Fernando Reinach, Silvio 
Meira (T77) e Laymert Garcia dos 
Santos. A visão de cada um deles so-
bre o tema e uma síntese do debate 
resultaram em um caderno especial 
publicado em 15 de setembro.

brito cruz é en-
genheiro eletrônico, 
diretor científico da 
Fundação de Am-
paro à Pesquisa 
do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e 
professor no Insti-
tuto de Física Gleb 

Wataghin, da Unicamp. Doutor em Ci-
ências pela Unicamp, foi reitor dessa 
universidade e é membro da Academia 
Brasileira de Ciências.

Silvio Meira é cientista-chefe do 
Centro de Estudos e Sistemas Avan-

çados do Recife 
(C.E.S.A.R.) e mem-
bro do conselho de 
administração do 
Porto Digital. Tem 
PhD em Computa-
ção pela Universida-
de de Kent, na Ingla-
terra. É professor da 

Universidade Federal de Pernambuco, 
onde criou o programa de doutorado 
em Ciência da Computação. É con-
selheiro da Finep. Desde setembro, é 
colunista da área de Tecnologia do site 
de informações G1 http://g1.globo.
com (veja artigo na pág.10). 

A edição nº 100 da Revista O 
Globo, publicada em 25 de junho de 
2006, inclui o pesquisador carlos 
Nobre, do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE), na lista dos 
“100 Brasileiros Geniais”, ao lado 
de nomes como Eduardo Coutinho, 
Mayana Zatz, Antonio Cândido, João 
Gilber to e Chico Buarque.

Um dos mais 
respeitados cien-
tistas brasileiros na 
área de meteoro-
logia e mudanças 
climáticas, Carlos 
Nobre é conhecido 
em todo o mundo 
por seus estudos 

relacionando a ação humana na Ama-
zônia a alterações climáticas globais.

Atualmente, dedica-se também à 
criação de um programa destinado a 
entender as mudanças climáticas no 
Brasil a longo prazo. É presidente do 
Programa Internacional da Geosfera-
Biosfera, um conselho internacional 
de sociedades científicas voltado para 
a compreensão das mudanças am-
bientais globais, e membro permanen-
te da Academia Brasileira de Ciências. 
Em setembro, Nobre foi eleito membro 
da Academia de Ciências do Mundo 
em Desenvolvimento (TWAS), na ca-
tegoria Ciências da Terra, na qualidade 
de “fellow”.

A capa da revista Isto É Dinheiro 
de 13 de setembro traz chamada para 
reportagem e entrevista com presi-
dente da Telemar, Luiz Falco, sobre o 
anúncio da formação de um conselho 

independente na empresa, formado 
por grandes nomes do meio empresa-
rial e acadêmico.

Eleito com 328.486 votos, o en-
genheiro aeronáutico Emanuel Fer-

nandes foi o depu-
tado mais votado 
do PSDB em todo o 
Brasil. Ficou em 5º 
lugar na classifica-
ção geral do Estado 
de São Paulo, atrás 
de Paulo Maluf, 
Celso Russomano, 
Clodovil e Enéas. 

Foi prefeito de São José dos Campos 
por dois mandatos (1996-2004), ten-
do sido reeleito no primeiro turno, e 
secretário de Estado da Habitação do 
governo de Geraldo Alckmin, em São 
Paulo, em 2005.

A AEITA publica nesta edição 
de O Suplemento uma Galeria de 
Fotos dos eventos mais recentes 
promovidos pela Regional do Rio 
de Janeiro, que em 2006 desta-
cou-se pela sua reestruturação e 
pela organização de uma progra-
mação intensa de atividades.

Esperamos que as imagens se-
jam um incentivo às demais Regio-
nais para que motivem os iteanos 
a participarem mais ativamente da 
comunidade, contribuindo com sua 
experiência e a troca de informa-
ções,  para o engrandecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional 
de todos os colegas. Visite o site da Regional RJ http://aeita.rio.google-
pages.com e mantenha contato: aeita.rio@gmail.com 

Palestra de Tércio Pacitti (T52), ex-
reitor do ITA, sobre “Estratégia”

Palestra Edmour Saiani – “Ponto de Referência”: Migon (T93), Edmour (T77), 
André (T87), LCláudio (T99), Colnaghi (T78), Tumang (T61)

Iteanos de ponta

Encontro com André Wyllie 
– “Coaching”

Lançamento do livro sobre 
cachaça, de Jairo Martins (T74): 

Jairo (T74), Teixeira (T74), 
Fernando (T59), Sidney (T93), 

Bastos (T74), Fumio (T74), Floriano 
(T93), Roberto (T87), Jorge (T74)

Carlos Hen-
rique Brito 
Cruz (T78)

Silvio Meira 
(T77)

Carlos Nobre 
(T74) Luiz Falco (T82), em 

capa da Isto É Dinheiro

Emanuel 
Fernandes 
(T81)
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Sábado das Origens
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Sábado das Origens: tradicional 
encontro inova no formato e na programação

Palestras e debates sobre o Engenheiro do Futuro e o Prêmio Destaque Iteano 
foram as principais novidades apresentadas este ano pela AEITA, na organização do 
Sábado das Origens. A idéia foi aproveitar a oportunidade do encontro e o ambiente 
festivo e de confraternização para promover discussões sobre um tema que é de 
responsabilidade de todos os iteanos: os caminhos e as diretrizes que a escola deve 
seguir para, realmente, formar engenheiros antenados com a realidade atual e que 
atendam às reais necessidades do mercado e do país.

O Sábado das Origens 2006 começou na 6ª feira, dia 13 de outubro, com a en-
trega do Prêmio Destaque Iteano a Jean Paul Jacob (T59). Após a homenagem, ele 

brindou os presentes com uma brilhante apresentação sobre a sua visão do Enge-
nheiro do Futuro. Impossibilitado de participar da mesa redonda que ocorreria no 
dia seguinte sobre o tema, por compromissos já assumidos, Jean Paul fez questão 
de deixar sua valiosa contribuição às discussões (veja síntese na pág. 9).

No sábado, a manhã começou com a homenagem da AEITA e dos iteanos ao 
Centenário do Vôo do 14 Bis. O físico e escritor Henrique Lins de Barros proferiu 
interessante palestra sobre os primórdios da aviação e a trajetória de Santos Du-
mont, encantando o público com a riqueza de detalhes e informações.

A programação teve seqüência com a palestra do economista e especialista 

Cláudio de Moura Castro em conversa animada com 
Pedro John e FALTA NOME

Ozires Silva, em troca 
de figurinhas com 
o escritor Henrique 
Lins de Barros

Sidney Lage 
Nogueira fez as 
honras da casa, 
conduzindo e 
coordenando 
as atividades

Coffee break: tempo foi curto para o bate-
papo, pois a programação estava recheada

1

3 3

Tomás Ratzersdorf fez 
a apresentação de Jean 
Paul Jacob, na entrega do 
Prêmio Destaque Iteano

4

2
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Sábado das Origens: tradicional 
encontro inova no formato e na programação

brindou os presentes com uma brilhante apresentação sobre a sua visão do Enge-
nheiro do Futuro. Impossibilitado de participar da mesa redonda que ocorreria no 
dia seguinte sobre o tema, por compromissos já assumidos, Jean Paul fez questão 
de deixar sua valiosa contribuição às discussões (veja síntese na pág. 9).

No sábado, a manhã começou com a homenagem da AEITA e dos iteanos ao 
Centenário do Vôo do 14 Bis. O físico e escritor Henrique Lins de Barros proferiu 
interessante palestra sobre os primórdios da aviação e a trajetória de Santos Du-
mont, encantando o público com a riqueza de detalhes e informações.

A programação teve seqüência com a palestra do economista e especialista 

em Educação Cláudio de Moura Castro, apresentações do vice-presidente da 
Embraer, Satoshi Yokota, do vice-reitor do ITA, Toshinori Sakane e do aluno 
Bernardo dos Santos. 

As perguntas feitas pelos presentes e por aqueles que acompanharam o 
evento pela Internet demonstram a vontade de todos de dar prosseguimento 
a essa discussão em todos os âmbitos e com ampla participação das Regio-
nais. Os temas abordados, as palestras e os questionamentos serão compila-
dos e transformados em documento a ser encaminhado à reitoria do ITA.

Veja nestas páginas alguns momentos do Sábado das Origens 2006:

Os vídeos dos eventos do Sábado das Origens 
(Prêmio Destaque Iteano, palestras, mesa redonda, 
perguntas e respostas) estão disponíveis na Internet 
no link http://itv.netpoint.com.br/aeita/

Homenagem prá valer
José Murilo Martins (T91) resolveu comemorar prá valer o Centenário 

do Vôo do 14 Bis. Sócio, diretor e professor da escola Espaço Aberto, 
em Fortaleza (CE), ele lançou um desafio ao dirigente do Grupo Escoteiro 
Eudoro Corrêa, que funciona dentro da instituição. O Prof. Ernesto Borges 
deveria coordenar, junto a garotos de 15 e 16 anos do grupo, a construção 
de uma réplica do 14 Bis, toda de bambu. 

O desafio foi aceito. A construção teve início no dia 7 de setembro e 
em 22 de outubro, um dia antes do centenário do vôo, a turma conseguiu 

terminar o avião na escola. “Estou en-
viando algumas fotos para vocês 

se deliciarem. O avião ficou 
lindo!”, exulta Martins.

A réplica do 14 Bis construída pelos 
garotos do Grupo Escoteiro Eudoro Corrêa

ASSISTA

Jean Paul Jacob, Sidney Lage 
Nogueira e Brig. Rodolfo Costa Filho

Cel. Pazini, Cláudio de Moura Castro e Ozires Silva

Coffee break: tempo foi curto para o bate-
papo, pois a programação estava recheada

Participantes retiram crachás e ingresso para o 
churrasco que transcorreu em clima de alegria e 
confraternização (foto maior)

Uma das várias imagens 
e ilustrações históricas 
exibidas pelo escritor 
Henrique Lins de BarrosHenrique Lins de Barros encantou 

os presentes pelo seu profundo 
conhecimento de dados históricos 
sobre a história da aviação e a vida 

de Santos Dumont

1 - Antes do início das 
atividades, o Hino 
Nacional

2 - Horácio Forjaz,  
Ozires Silva e 
Henrique Lins de 
Barros, antes da 
palestra sobre a 
história da aviação 
no mundo

3 - Horácio Forjaz, 
membro da Comissão 
Organizadora, 
entrega o Prêmio 
Destaque Iteano a 
Jean Paul Jacob

4 - O Prof. Paulo Tolle 
assistiu a todas 
as apresentações 
e participou com 
perguntas
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Rafael heeren (T01), pela Internet, 
a Satoshi yokota – “A maioria dos enge-
nheiros contratados pelo programa do PEE 
(Programa de Especialização em Engenha-
ria da Embraer) é destinada a trabalhar em 
engenharia de desenvolvimento de produto 
ou engenharia de processo de produção?”

Satoshi – “A maior par te dos enge-
nheiros contratados pelo PEE vai para a 
engenharia de produtos ou engenharia 
de produção. Cerca de 10% ou menos 
vão para a área de vendas, ou marketing, 
ou assistência técnica, que são áreas 
onde o conhecimento do produto e do 
mercado tem que ser adquirido durante 
um cer to tempo na empresa. O normal 
é entrarem na engenharia de desenvol-
vimento e depois migrarem para apoio a 
produto, marketing e vendas.”

Prof. heitor gurgulino de Souza, pro-
fessor do ITA, a cláudio de Moura castro 
– “Você não acha  que devemos aumen-
tar as experiências no Brasil com o PBL 
(Problem Based Learning) – grupos de 5 
a 8 estudantes estudando e trabalhando 
juntos, por exemplo?”

Moura castro – “Tenho tentado en-
tender melhor o PBL. É um sistema muito 
fechado, muito arredondado. É um pacote. 
É extremamente interessante nas áreas 
onde não é necessária uma carga teórica 
muito pesada, ou depois que essa carga 
é adquirida. Senão, vem o problema sem 
que o aluno tenha a base fundamental que 
está por trás, e ele vai ter que improvisar e 
passar quatro anos improvisando. Então, 
a minha impressão é de que o PBL é bom 
no fim do curso, ou em áreas como ad-
ministração, onde não há uma dimensão 
teórica analítica mais forte. Porém, a idéia 
de projetos é vencedora, pois é uma forma 
mais harmoniosa, mais desafiante, mais 
motivadora de contextualizar o aprendiza-
do. E portanto, mesmo que não seja nesse 
pacote que tem marca registrada, é uma 
tendência universal, desde que não envol-
va o domínio de algum campo teórico mais 
intenso e complexo.”

gilberto casmamie (T69) a cláudio 
de Moura castro – “Dentro do seu “mo-
delo franco-politécnico” para a nossa 
engenharia, você não acha que um dos 
problemas é que ele se baseia em um en-
sino médio (ginásio + “científico” = liceu) 
forte, contrastando com uma realidade de 
atual mediocridade, pois boa parte de 
nossa “cultura humanística” foi adquirida 
(meu caso) na adolescência (acho mesmo 
que nós éramos mais maduros do que a 
garotada de hoje)?”

Moura castro – “Concordo inteira-

mente. O modelo polytechnicien, o modelo 
da escola politécnica, começa profissional 
no primeiro semestre da engenharia. Ele 
ia muito bem com um aluno que havia 
passado por um baccalauréat, em que 
uma fração muito pequena da população 
conseguia passar; menos ainda passavam 
no baccalauréat de matemática e uma 
fração mínima conseguia passar na poli-
técnica. Era um curso extremamente elitis-
ta. Nesse momento, o modelo francês de 
profissionalização direta, no primeiro ano 
da faculdade era perfeito. Mas a França já 
abandonou esse modelo. E nós, que temos 
um secundário infinitamente mais fraco 
do que o baccalauréat francês de hoje, 
continuamos com um modelo que a Fran-
ça acha que não funciona mais. A França 
hoje tem dois anos de estudos gerais e 
está passando para três. Nós copiamos o 
modelo certo na hora certa. Mas o mundo 
mudou e o modelo ficou errado.”

Ettore bresciani Filho (T62), pela In-
ternet, a Toshinori Sakane – “Porque não 
procurar um meio de utilizar a experiência 
dos ex-alunos do ITA, professores de ou-
tras universidades (USP, Unicamp, etc.) 
para aprimorar o desenvolvimento acadê-
mico do ITA?”

Sakane – “Estamos trocando figuri-
nhas com os professores, não só iteanos 
de outras universidades, como professo-
res e educadores do exterior. Não estamos 
isolados do mundo. Participamos de even-
tos trocamos experiências ligadas aos pro-
blemas da educação e da engenharia.”

AEITA ao cASD – “Quais seriam as 
propostas do CASD para que o ITA realmen-
te formasse engenheiros para o futuro?” 

Pedro cruz, presidente do cASD 
– “Através do centro acadêmico, é possí-
vel discutir questões bastante relevantes. 
Temos um departamento acadêmico que 
participa das reuniões da Congregação do 
ITA, sem voto ativo, mas com participa-
ção. Este ano discutimos bastante, ainda 
sem nada formalizado, a implementação de 
cadeiras de empreendedorismo no curso 
de Humanidades que existe no Fundamen-
tal. Acreditamos que o ITA forma técnicos 
competentes, mas a nossa opinião é que a 
escola deveria formar engenheiros capaci-
tados, mas também com visão de mundo 
para empreender o seu conhecimento em 
prol da sociedade. Nós achamos, como vi-
mos nas palestras, que os temas como ino-
vação, empreender, são muito importantes. 
Tendo esse enfoque, cabe destacar iniciati-
va da Fundação Casimiro Montenegro Filho, 
com a Incubaero, para alunos e ex-alunos, 
que acaba incentivando nesse sentido.”

Seth Emanuel c. Melo F. (T79), pela 
Internet, a cláudio de Moura castro 
– “Que paralelo poderíamos fazer entre a 
formação do engenheiro brasileiro e a do 
médico brasileiro, especialmente o cirur-
gião, que tem que “botar a mão na mas-
sa”, no caso, com muita responsabilidade 
sobre a vida de seres humanos?”

Moura castro – “A medicina tende a 
ser um curso bem mais aplicado do que 
a engenharia. Na prática,  há uma longa 
tradição do internato, da residência mé-
dica. Uma grande valorização do olhar 
clínico, do entender as coisas. Acho que 
o engenheiro sofre com essa falta da mão 
na massa, essa falta do fazer, do pegar, do 
apalpar, do construir. Quantos engenheiros 
têm o dedo roxo porque bateram com o 
martelo?” 

Roberto gregori (T78) a Satoshi 
yokota – “O ITA resgatou uma dívida de 
Santos Dumont com o Brasil: a criação de 
uma indústria aeronáutica baseada na ino-
vação e na propriedade intelectual. Onde, 
no modelo de ensino da engenharia, são 
enfatizadas a inovação e a produção de 
riqueza?”

Satoshi – “O ITA forma engenheiros 
que têm uma capacidade de pensar um 
pouquinho mais no problema em relação 
a outras escolas e de buscar as soluções 
para isso. Se isso leva à inovação ou não, 
acho que não tem muita relação. Num 
sentido amplo, talvez sim. Uma inovação 
tem que ter sucesso. Não adianta inovar 
somente para ser diferente. Precisa ter 
respaldo no mercado e isso significa olhar 
com os olhos bem abertos e enxergar o 
que o mercado quer ou vai querer no fu-
turo. Num produto de longo tempo de 
maturação, como um avião, que leva cer-
ca de seis anos entre as primeiras idéias 
até chegar ao mercado, claro que há uma 
evolução gradativa e você tem que ter a 
cabeça bem aberta para enxergar aquilo 
que provavelmente vai ser. O ITA contribuiu 
muito para isso na Embraer, tanto com 
seus fundadores quanto até hoje. A escola 
tem um papel relevante no modo de enxer-
gar as coisas.”

hiroaki Kokudai (T65) a Toshinori 
Sakane – “Porque o Depto de Humanida-
des não disponibiliza matérias que enfo-
quem liderança, inteligência emocional, e 
até espiritual, que é mais recente?”

Sakane – “Temos um problema sério 
no ITA – grande aumento do número de 
alunos e atividades de pesquisa enquanto o 
número de professores permaneceu cons-
tante, em torno de 150. Se olharmos  20 
anos atrás, o quadro de professores era de 

185. E nós não tínhamos na época o curso 
de Engenharia de Computação. Aumenta-
ram os cursos, as responsabilidades, mas 
o número de professores diminuiu e o pes-
soal técnico e administrativo também. Hu-
manidades hoje se resume praticamente 
em inglês e português. Perdemos profes-
sores de direito, de lógica matemática. O 
problema nosso vem da política de gover-
no adotada no início da década de 90, de 
reduzir o tamanho do Estado. Isso resultou 
na redução do corpo docente de 185 para 
150. A questão da ética e do empreende-
dorismo precisa ser adquirida pelo aluno 
do ITA através de atividades extra-curricu-
lares, Disciplina Consciente, competições, 
feiras de ciências, no Fundamental. É uma 
parte da formação que tem que ser forne-
cida através de outros mecanismos que 
não o ensino formal.”

AEITA a bernardo de Pádua dos San-
tos (T07) – “Analisando os resultados da 
sua pesquisa, que registra a imagem que 
alunos, ex-alunos e professores têm do 
ITA, qual a visão geral que você formou da 
escola?” – Confira pesquisa completa em 
http://ita.atlan.org

bernardo – “A nossa visão está bem 
detalhada na monografia – um pouco dura 
demais, pois na época estávamos no se-
gundo ano. Hoje estamos mais maduros. 
Acho que uma série de fatores resultou 
nas pioras que vimos na pesquisa. Al-
guns departamentos têm uma avaliação 
melhor do que outros. Por exemplo, a In-
fra-estrutura Aeronáutica não teve queda 
de desempenho. Saudosismos dos mais 
antigos à parte, acho que há relevância 
nos dados. Cabe ao ITA procurar melhoria 
de sua imagem e se adequar à realidade 
atual. É preciso conferir aplicações práti-
cas a seus conhecimentos. Infelizmente, 
a carga horária dificulta e não incentiva 
diretamente.” 

Roberto heinrich (T70) a cláudio de 
Moura castro – “Algumas empresas estão 
levantando “mapas de competências”. O 
que as escolas estão fazendo para consi-
derar isso nas suas revisões curriculares? 
Esse é um instrumento de utilidade para a 
formação básica?”

Moura castro – “Em 2000, quando eu 
estava no BID, enviamos um questionário 
para 800 instituições de ensino superior 
na América Latina e perguntamos se elas 
faziam acompanhamento de egressos. Só 
uma respondeu positivamente. Em geral, o 
ensino superior se dedica a sublime ocu-
pação de contemplar o próprio umbigo. 
Não quer saber o que está acontecendo 
fora do seu mundo.”                       

Público participou ativamente com perguntas
O Sábado das Origens 2006 foi integralmente transmitido em tempo real pela Internet, o que possibilitou a participação 

externa com perguntas e considerações. Veja abaixo as questões respondidas pelos membros da mesa:



Entrevista

• O ITA passou a fazer parte do meu 
DNA. No ITA eu aprendi a aprender 
e a ter amor pelo que eu não sabia. 
Até hoje, estudo duas horas por dia, 
inclusive nos sábados, domingos e fe-
riados. Isso eu aprendi no ITA. O que 
mais valorizo no ITA não é o que eu 
aprendi nas aulas, mas a convivência 
com os alunos, os professores, prin-
cipalmente nas atividades extra-curri-
culares.
• Sou professor emérito da Universi-

“O conhecimento é a nova moeda mundial”

dade da Califórnia, em Berkeley. Emé-
rito significa: aposentado e velho, mas 
não morto.
• O conhecimento é a nova moeda 
mundial. Conhecimento = informação 
+ filtro. É a abstração da informação. 
A Internet sabe quase tudo mas não 
conta quase nada.
• Estamos na era da economia de ser-
viços. Mais de 50% do PIB brasileiro 
está nos serviços. Em 2005, a agricul-
tura participou com 8,4%; a indústria, 
com 40%, e os serviços, com 51,6%.
• Os engenheiros que estão se for-
mando hoje não trabalharão mais na 
economia da indústria, mas na econo-
mia de serviços.
• Serviço é qualquer coisa que tem va-
lor econômico e que não dá para deixar 
cair no seu pé. Os serviços são intangí-
veis, perecíveis e não têm estoque.
• O futuro será da economia com co-
produção, ou seja, com a participação 
do cliente, o que é característica prin-
cipal dos serviços.
• A única maneira de expandir a eco-

O Suplemento – Em que estágio o 
brasil se encontra, em termos de Edu-
cação, em relação a outros países?

cláudio de Moura castro – Não 
dá para comparar o Brasil com países 
como a Inglaterra, onde o nível de renda 
é bem mais alto e a Educação está es-
truturada desde 1600. Temos que olhar 
o lado bom do Brasil. O desenvolvimen-
to na área de Educação nos últimos 50 
anos, em particular nas duas últimas 
décadas, foi extraordinário. Houve um 
grande crescimento no número de ma-
trículas. Em 1950 havia 50% dos indi-
víduos em idade escolar matriculados. 
Na década de 80 esse índice subiu para 
80% e em 2000 chegamos a quase 
100%. Em dez anos, o número de alu-
nos nas escolas triplicou.

O Suplemento – Mas esses dados 
são somente quantitativos...

Moura castro – Sim, mas até en-
tão não crescíamos nem quantitativa e 
nem qualitativamente. Ninguém conse-
gue crescer em quantidade e qualidade 

“Estamos no caminho certo”

ao mesmo tempo. O desafio agora é 
melhorar a qualidade, sem dúvida. E 
estamos no caminho certo, apesar dos 
últimos três anos terem sido pratica-
mente perdidos. Ficamos estagnados 
quantitativamente. Agora, retomamos a 
política de desenvolvimento.

O Suplemento – O que é preciso 
fazer para melhorar a qualidade da 
Educação no brasil?

Moura castro – É preciso promo-
ver reformas, principalmente no ensi-
no superior.

O Suplemento – Em quanto tempo 
o sr. estima que o brasil terá melho-
res colocações no ranking mundial 
da Educação?

Moura castro – Depende da velo-
cidade em que conseguirmos crescer. 
Se repetirmos os últimos 15 anos, 
chegaremos perto de Chile e Uruguai. 
Há 30, 40 anos, apresentávamos esta-
tísticas piores do que Paraguai e Bolí-
via. Se hoje ainda apresentamos maus 
resultados é porque os analfabetos de 

três décadas atrás hoje têm 50 anos e 
continuam analfabetos.

O Suplemento – O que o brasil 
espera de seus engenheiros?

Moura castro – Todo mundo pre-
cisa aprender e saber pensar. Os enge-
nheiros são privilegiados, pois lidam 
com coisas concretas. A engenharia 
nasceu da prática dos mecânicos da 
Inglaterra do século XVIII, e não como 
engenharia. Nasceu do engenho mili-
tar. Hoje, é preciso que essa formação 
vá mais além. O engenheiro precisa 
saber escrever, ser culto, ter uma vi-
são da História. É preciso aliar a influ-
ência experimental à cultura geral. As 
escolas de engenharia estão paradas 
no tempo há 50 anos, com exceção da 
engenharia de produção.

O Suplemento – como o sr. vê essa 
iniciativa da AEITA, de promover um 
debate sobre o Engenheiro do Futuro?

Moura castro – A iniciativa é mui-
to importante. É difícil começar dentro 
de casa, há muito ciúmes e vaidades 

envolvidos. As instituições não me-
xem em sua estrutura porque custa-
ram a encontrar um equilíbrio. Precisa 
vir gente de fora para apresentar uma 
visão diferente. As universidades têm 
uma tendência enorme de olhar para 
si próprias e perder o horizonte. Então, 
qualquer coisa que se faça no sentido 
de mudar, de evoluir, é bem-vinda.

nomia é inovando, apresentando um 
grande diferencial competitivo. Ino-
vação = invenção + visão de como 
usar a invenção.
• Por trás das inovações, há muita 
tecnologia. A melhor tecnologia do 
mundo é aquela que não se vê. O Cir-
que du Soleil trabalha com 126 acro-
batas e 130 engenheiros operando a 

Veja abaixo alguns trechos da palestra proferida por Jean Paul Jacob, após receber o Prêmio Destaque Iteano, sobre o Engenheiro do Futuro

parte técnica.
• A web do futuro será bem mais inte-
rativa. Permitirá aos usuários interagir 
com os sites e construir a própria web. 
Um exemplo disso é o site Wikipedia.
• O Engenheiro do Futuro terá a for-
ma de um “T”, onde a parte superior 
horizontal representa o conhecimento 
interdisciplinar, multidisciplinar.

O economista e especialista em Educação Cláudio de Moura Castro concedeu entrevista a O Suplemento 
durante o Sábado das Origens 2006, minutos antes de sua palestra sobre o Engenheiro do Futuro. 
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Artigo Leia abaixo artigo de estréia de Silvio Meira (T77 - foto), publicado em 19/09/06  no informativo online G1 
(http://g1.globo.com/), recém-lançado pela Globo. O iteano é colunista da área de Tecnologia

Na estréia da coluna, que será pu-
blicada às terças no G1, o cientista da 
computação prevê o dia em que vigia-
remos os governantes via web

Parece que foi ontem, mas já vive-
mos mais de uma década de internet. 
Lá atrás, teóricos enchiam a boca para 
falar do “ciberespaço”, termo cunhado 
por William Gibson em 1982 e popu-
larizado dois anos depois em seu fa-
moso “Neuromancer”, o romance que 
criou o gênero cyber-punk. No livro, o 
ciberespaço é uma alucinação coletiva, 
consentida, por operadores, por crian-
ças aprendendo matemática... uma re-
presentação gráfica, abstrata, dos da-
dos extraídos dos bancos de todos os 
computadores do sistema humano... 
Daí pra metáfora do “ciberespaço” re-
presentar a internet foi um pulo.

Faz um certo tempo que não ouço 
ninguém de tecnologia falar de “cibe-
respaço”; ainda há filósofos, sociólo-
gos e outros analistas se referindo ao 
mundo conectado como tal, mas pa-
rece que eles não estão entre os mais 
alucinados usuários da internet. Esta, 
a rede de todas as redes, que junta a 
que está instalada na minha casa com 
a do meu escritório, a sala em que eu 
dou aula na universidade, as máquinas 
e software deste portal e a sua máqui-
na, de onde você, agora, tenta enten-
der onde eu quero chegar... a internet 
simplesmente chegou e começou a co-
nectar o mundo. De uma certa forma, 
ela, que era muito presente no começo 
[ao ponto de muitas bandas usarem 
a cacofonia dos modems de 14, 28... 
kilobits por segundo discando para os 
provedores!] está começando a desa-
parecer no cenário contemporâneo. 

Banda larga, sempre ligada, que 
cada vez mais gente tem e que em 
breve será a única forma de nos co-

A Banda Larga mudará nossa experiência de rede

nectarmos, muda nossa visão e expe-
riência da rede. Entramos em farmá-
cias, lanchonetes, livrarias, YouTube, 
MySpace e Globo Media Center abrin-
do, displicente, múltiplos tabs no bro-
wser...  seu navegador não tem isso 
ainda? Mude para Internet Explorer 7 
ou Firefox, hoje! Chego no aeroporto, 
abro meu laptop e não só tenho ban-
da larga, mas sem fio, em todo Brasil 
e no mundo, como se estivesse em 
casa. Vez por outra, dá até mais tra-
balho em casa, porque lá o suporte - o 
cara que desenrolar quando o sistema 
dá pau - sou eu mesmo. A Internet pú-
blica, a que todos temos acesso, mi-
gra rapidamente para a dimensão das 
infra-estruturas da sociedade, como a 
energia elétrica, e nós só precisamos 
nos preocupar com ela quando há al-
gum problema. Quando “dá pau”...

Mas quase sempre tudo está fun-
cionando e os consoles de jogos estão 
conectados; os melhores jogos são 
contra [ou com] outros seres humanos, 
que estão por aí, entre os mais de seis 
bilhões de terráqueos. Todos os celula-
res vão começar a funcionar do mesmo 
jeito, pela e na internet, algum dia, mais 
cedo do que tarde, e nós vamos poder 
filmar aquele guarda pedindo propina e 
mandar direto pros sites de notícias, a 

rede servindo de prova do crime. Pode 
até não dar em nada, no começo, mas 
dentro de algum tempo os vigiados 
[nós] vão se revoltar contra os vigias 
[os múltiplos pedaços do Estado] e 
exigir-lhes uma conduta minimamente 
apropriada, como nossos empregados 
que são. Capaz até de conseguirmos 
vigiar de perto os representantes do 
povo, expelindo os caídos on-line, real 
time... cassando mandatos por voto 
popular, na rede, na lata!...

No curto prazo, é uma utopia. Mas 
olhe daqui a cinqüenta anos e imagine 
uma só coisa que não vai estar na rede. 
Uma. Seu tênis vai estar, a câmera da 
porta da sua casa, seu carro [e várias 
partes dele, independentemente], os 
sinais de trânsito, os aviões, barcos, 
navios, animais de estimação, fogões, 
geladeiras... e, dentro dela e também 
na rede, o cacho de uvas comprado 
no supermercado. O selo do produ-
tor estará na rede, será percebido e 
identificado como tal e poderemos 
descobrir um bocado de coisas sobre 
aquelas uvas que parecem tão belas 
e saudáveis... como a quantidade de 
agrotóxicos [se eles existirem, então] 
a que elas foram submetidas.

Talvez tenhamos muito mais coi-
sas na rede. Dia destes eu pensei num 
olho artificial, nem tão punk assim, que 
tivesse uma resolução tão boa ou me-
lhor do que um olho normal e pudesse 
ser colado, de alguma forma inteligen-
te [pra não embaralhar a imagem!] no 
nervo ótico. Pra quem é muito míope 
ou tem outros problemas visuais mais 
severos, este olho teria caído do céu, 
desde que você quisesse trocar seu 
velho olho por um novo em folha, di-
gital. Mas ele teria mais: poderia [pois 
é um sistema computacional] ter zoom 
e infra-vermelho. Quem não iria que-
rer?... E mais: estaria conectado [sem 
fios!] na rede e poderia upload tudo o 
que visse pros servidores onde estives-
sem suas contas... gravando, on-line, 
sua vida. Pra que tirar fotos? Pra que 
prestar atenção em algo que não sei 
quando e se vou precisar? Gravado na 
rede, pelo nosso olho conectado, tudo 
poderia ser recuperado sob demanda... 
como o nome daquela pessoa que en-
contramos em algum lugar, que nos foi 

apresentada mas, na hora, estávamos 
com a atenção grudada noutra coisa. 
Ah, sim: como não poderia deixar de 
ser, este olho ouviria, também, e ultra-
som, porque é multimídia. Claro.

Utopia? Previsão? Não, provável 
desenvolvimento das tecnologias da 
informação e comunicação, casadas 
com as ciências da vida, várias partes 
do que, em diversos graus de quali-
dade e completude, está começando 
a tomar forma em laboratórios mundo 
afora. Isso e muito, muito mais, que 
nos vai dar um trabalho muito grande 
quando formos pensar nas implica-
ções para a vida, os seres humanos, 
seu comportamento privado e público 
e talvez até para a redefinição do eu, 
da noção de corpo, espaço e tempo. 
E da vida. Vai ser complicado, interes-
sante e, acima de tudo, divertido.

Esta coluna vai ser sobre a socie-
dade da informação, que está come-
çando a se tornar “a” sociedade em 
que vivemos, o espaço-tempo em que 
muitas das coisas descritas acima -e 
outras tantas que nem imaginamos, 
hoje - estão acontecendo ou vão 
acontecer. Não vamos falar de tec-
nologia pura; quando algum artefato, 
sistema, teoria ou aplicação aparecer 
por aqui, será sempre um motivo pra 
discutir seus possíveis impactos em 
nosso meio, o que seu uso vai mudar 
em nossas vidas, como o mundo vai 
[ou não] mudar por causa dele. O que 
vamos ganhar, o que perderemos e o 
que as pessoas que nem estão na rede 
estarão -e o que já estão- perdendo.

Uma vez por semana, sempre às 
terças, vamos nos encontrar por aqui. 
Terça que vem, pra começar, pra dis-
cutir porque somos tão poucos, no 
Brasil, se começamos, em 1995, no 
começo da internet comercial aqui, 
tão bem. Coisas do Brasil, que vamos 
discutir aqui com um distinto, e nem 
tão discreto assim, olhar da periferia.

Silvio Meira é Professor Titular 
de Engenharia de Software do Centro 

de Informática da Universidade 
Federal de Pernambuco em Recife e 

Cientista-chefe do Centro de Estudos 
e Sistemas Avançados do Recife, 

C.E.S.A.R [www.cesar.org.br].

Falecimento
É com pesar que a AEITA comunica o falecimento de RObERTO bRuN, 

Turma de 1957, ocorrido em Taubaté. A Diretoria da Associação manifes-
ta seus pêsames aos familiares.
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Informe-se com a Secretaria e aproveite esta oferta especial!

Tel. (12) 3941-4002 ou aeita@netvale.com.br

Neste espaço 
de 1/8 pag. 

empresas de 
iteanos podem 
anunciar seus 
produtos ou 
serviços para 
outros 4.000 

iteanos.

Espaço para 
empresa de iteano

60%
de desconto

sobre os preços de tabela 
do Suplemento. 
Basta estar em dia com a 
anuidade da AEITA.



Notícias das Turmas

T59 - Encontro regado a scotch
Aproveitando a oportunidade da presença do colega Jean Paul Jacob no 

Brasil, para receber o Prêmio Destaque Iteano, a T59 promoveu seu encontro 
de turma durante o Sábado das Origens 2006 no Novotel de S. José dos Cam-
pos. A reunião foi regada a três garrafas de whisky Ballantine’s – gentil presente 
do Jean Paul. Compareceram ao Prêmio Destaque Iteano 2006 e ao churrasco 
do Sábado das Origens os colegas Tomás, Galvão, Ronaldo, Miltão, Feris, Fer-
nando Coelho, Pedro John, Ruy, Zé Ricardo, Márcio, Kodaira, Pinhão e Paulin.

Neste ano de 2006, a Turma 07 está à frente da CV 
– Comissão de Viagem, angariando recursos e parcerias 
para a tradicional viagem técnico-cultural à Europa.

Nossa viagem terá duração de 30 dias, com saída 
dia 02/01/07.

Temos agendadas visitas à Telefônica, Air Bus, Mer-
cedes, DLR e Siemens, passando pela Espanha, França, 
Alemanha, Holanda e Itália.

Ajude a CV-07!
Depois de cinco anos sem acontecer a viagem, por 

inviabilidade financeira (1= R$ 3-4), a Turma 05 retor-
nou os trabalhos da CV e conseguiu arrecadar metade do 

Iteanos deputados
Dos cinco candidatos a deputado fede-

ral formados pelo ITA que se manifestaram 
à AEITA nestas eleições, três foram elei-
tos: Emanuel Fernandes (PSDB/SP), com 
328.486 votos; Jorge Bittar (PT/RJ), com 
79.947 votos; Cássio Taniguchi (PFL/PR), 
com 67.821 votos.

A AEITA cumprimenta a todos e deseja 
sucesso nessa difícil missão de bem re-
presentar e defender os anseios do povo 
brasileiro. Que os princípios éticos tão 
bem exercidos na DC continuem nortean-
do seus passos.

... e as LuluzinhasO Clube do Bolinha T59...

dinheiro necessário, assim como a 06 no ano seguinte. 
Isso impossibilitou a viagem de muitos daqueles que tra-
balharam durante o ano pela CV.

conta da cV-07  - cNPJ: 07.957.106/0001-27
banco Real  - Agência: 0845 - conta: 8709472-9

 
Falta pouco (já atingimos 80% do montante necessá-
rio)! Gostaríamos de contar com sua ajuda!

 
Conheça mais sobre o trabalho da CV-07:  
ww.cv.redecasd.ita.br. Mais informações:  
cv@ita.br José Rui (T07) - (11) 7682-0345

Comissão de Viagem pede apoio
Notícias dos Alunos
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Liveros & Eventos
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	___/___/___

Três livros de autoria de iteanos 
foram lançados em outubro e novem-
bro. No dia 25/10, Sérgio Ferolla (T67) 
autografou em São Paulo “Nem Todo 
o Petróleo é Nosso”, escrito em con-
junto com Paulo Metri. Como adianta 
o título, a obra de Ferolla e Metri de-
monstra que, atualmente, devido à 
conjuntura da política energética brasi-
leira, “nem todo o petróleo é nosso”. 

“A publicação desse livro reaviva 
a importância do debate em torno da 
defesa de nossos recursos minerais, 
especialmente nesta quadra em que 

a disputa pelo petróleo está agravan-
do as crises internacionais. Estavam 
certos os estudantes da década de 50 
quando se aliaram a outros brasileiros 
patriotas para defender os recursos 
naturais e a soberania nacional”, afir-
ma sobre a obra Fernando Gasparian, 
falecido recentemente.

Dia 7 de novembro, Ozires Silva 
(T62) e Décio Fischetti (T60) lança-
ram, em São José dos Campos, “ca-
simiro Montenegro Filho - a trajetó-
ria de um visionário” - biografia do 
idealizador do ITA e do CTA. 

Efervescência editorial

AIESEC realiza Networking Day em SJC
O presidente da AEITA, Sidney No-

gueira, participou no dia 6 de outubro 
do “AIESEC Networking Day”, realizado 
em São José dos Campos. O evento 
fez parte do Seminário de Desenvolvi-
mento de Líderes (SDL), organizados 
pelo comitê da AIESEC no ITA.

A AIESEC é a maior organização 
de estudantes do mundo e constitui-se 
em uma plataforma internacional para 
jovens descobrirem e desenvolverem 
seu potencial para agir positivamente 

na sociedade.
Além de proporcionar mais de 5 

mil posições de liderança para seus 
membros e de realizar centenas de 
conferências todos os anos, a AIESEC 
coordena um programa de intercâm-
bios que permite a mais de 3,5 mil 
estudantes e recém-graduados viver e 
trabalhar no exterior.

Mais informações sobre a AIESEC: 
ww.aiesec.org.br/ita. 
Tel: (12) 3947 7959.

Os 
participantes 
apresentaram 
suas 
experiências 
no evento que 
promoveu a 
integração 
entre empresas 
e jovens 
das maiores 
universidades 
do país

O livro mostra as realizações do 
Mal. Montenegro desde a criação do 
Correio Aéreo Nacional até o sonho 
realizado da criação do ITA, que con-
tribuiu para transformar São José dos 
Campos em pólo nacional de tecnolo-
gia. A obra é resultado de pesquisas 
e entrevistas realizadas pelos autores 
em São José dos Campos, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza, 
terra natal do Mal. Montenegro.

Os direitos autorais do livro serão 
destinados ao CASD Vestibulares, uma 
iniciativa dos alunos do ITA que, em 
parceria com a Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos e outros par-
ceiros, oferece uma oportunidade de 
preparação para os exames vestibu-
lares àqueles que não têm condições 
financeiras de freqüentar um curso 
pré-vestibular convencional. 

Os cerca de 5 mil iteanos forma-
dos pelo ITA têm direito a um exem-
plar gratuito que pode ser retirado 
na sede da AEITA ou recebido pelo 
correio mediante depósito prévio de 
R$ 12,00 para cobrir custos de pos-
tagem e manuseio. 

“Paradigmas do Software Aber-
to”, de autoria de Tércio Pacitti (T52), 

ex-reitor do ITA, foi lançado no dia 9 de 
novembro, em Belo Horizonte. Pioneiro 
na área de computação no Brasil, Pacitti 
escreveu o livro best seller “Fortran Mo-
nitor”, que foi texto obrigatório para os 
estudantes de engenharia e jovens inte-
ressados em Tecnologia da Informação.

Em “Paradigmas do Software 
Aberto”, aborda de forma equilibrada e 
simples, um assunto atual, com ex-
cepcional capacidade pedagógica e 
profundidade científica.

Capa de “Nem Todo o 
Petróleo é Nosso”

Ozires e Décio receberam os convidados para o lançamento na Livraria Siciliano, 
em São José dos Campos; ao centro, Alex Cardoso Lopes, presidente do CASD 
Vestibulares. No detalhe, a capa de “Casimiro Montenegro Filho - a trajetória de 
um visionário”


