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E mais

Documento que estabelece a 

Estratégia Nacional de Defesa do 

país, divulgado no final de 2008 pelo 

governo federal cita o complexo 

tecnológico e científico sediado em 

São José dos Campos como “o 

sustentáculo da Força Aérea e de seu 

futuro”. Pág. 10
Vista Aérea do CTA

SJCampos é peça 
fundamental do Plano 
Estratégico de Defesa

Mônica Mitiko Soares Matsumoto 

(T05) e Jackson Matsuura (T95) 

foram destaque neste início de 

ano, em suas áreas de atuação. 

A primeira foi finalista do Prêmio 

Brazil Women in Technology, pro-

movido pelo Google, e o segundo 

foi campeão mundial da Liga de 

Robótica Simulada Internacional  

RoboChamps, promovido pela 

Microsoft. Pág. 6

Em outubro deste ano haverá eleições para 

a nova Diretoria da AEITA. Como alguns 

membros da atual gestão não são candi-

datos à reeleição, é muito importante que 

a comunidade se mobilize para apresentar 

chapas. Pág. 7

Procura-se uma nova

Diretoria para a AEITA

Iteanos em 
destaque

Mônica Matsumoto (T05)

Jackson Matsuura (T95)

O CASD Vestibulares – curso preparatório 

de cunho social coordenado pelos alunos do 

ITA – obteve 236 aprovações em instituições 

públicas em 2008. O número foi divulgado 

em fevereiro e registra um aumento de mais de 20% em relação ao ano 

anterior, podendo crescer ainda mais, com as diversas chamadas dos 

vestibulares. Pág. 9

Crescem as aprovações 
do CASDVest

Como conseguir 
um diploma 
binacional

Convênios estabelecidos entre univer-

sidades brasileiras e francesas permi-

tem ao aluno de graduação obter dois 

diplomas – um de cada país – sem 

alteração na duração do curso. 

Pág. 9
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Doações: por que “lá” doam e “aqui” não?
Eu acho que é preciso uma dose de 

emoção para levar alguém a fazer uma 
doação. Veja-se o caso das enchentes 
de Santa Catarina. O povo brasileiro se 
mobilizou para ajudar os desabrigados 
e a quantidade de víveres e objetos foi 
tanta, que até criou um problema de 
logística na distribuição.

Quando o assunto é doações para 
o ITA surge logo a comparação com 
as associações de Alumni americanas 
que captam milhões de dólares de seus 
associados para as respectivas univer-
sidades. Por que isso não acontece no 
Brasil? A primeira explicação levantada 

Você pode pagar a anuidade da AEITA com Cartão de Crédito VISA e parcelar em até 3 ve-
zes, sem juros. O valor permaneceu R$ 150,00 mas, quem puder e quiser, pode contribuir 
com um valor maior. Para isso, basta enviar a autorização abaixo para aeita@aeita.com.br 
ou aeita@netvale.com.br. 

• ABRIL
25 a 30 – XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – Natal (RN): encontro das comunidades 
acadêmico-científica de sensoriamento remoto, de geotecnologias e de áreas afins. 
• MAIO
Fórum Global AIESEC – ITA, SJCampos (data a confirmar): Temas como liderança e empregabilida-
de, empreendedorismo social e de negócios, tecnologia e internacionalismo serão abordados em 
palestras e painéis. Destaque será dado à heterogeneidade cultural de países dos cinco continentes, 
em particular aqueles que praticam intercâmbio profissional no Brasil através da AIESEC (rede global 
formada por jovens universitários e recém-graduados). Informações: http://forumglobalsjc.com
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O pagamento também pode ser efetuado por meio 
de depósito bancário, DOC ou transferência para:

Banco: ABN Amro – 356
Agência: 0845
Conta corrente: 4703545-3
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA
cnPJ: 53.318.408/0001-72

Para proteger os dados de seu 
cartão, use a encriptação grátis 

do http://zsentry.com. Se preferir, 
utilize o Fax (12) 3941-2633.

Nome:
Turma:
Número do Cartão:
Código de Segurança (3 dígitos):
Validade do Cartão:
Valor a Pagar:

secretaria

Saldo 31-12-2007 55.529,16
Salários -71.979,60
Encargos sociais -41.440,89
Benefícios -13.373,41
Consumos -13.791,77
Terceiros -5.959,08
Viagens, reuniões -4.307,69
Outros -2.490,80
Total Despesas-Meio -153.343,24
Jornal -66.575,40
Mala Direta -6.150,09
Internet -3.852,06
Eventos -36.193,31
Livro Histórias -1.342,95
Total Despesas-Fim -114.113,81
Total Despesas -267.457,05
Anuidades 191.156,29
Anunciantes jornal 26.130,00
Patrocínios eventos 33.500,00
Inscrições eventos 11.783,00
Rend. Aplicações Financ. 5.888,45
Transf. p/ FADA -108,75
Total Receitas 268.348,99
Saldo 31-12-2008 56.421,10

Prestação de Contas  
Jan-Dez 2008

é que lá as doações podem ser abatidas 
do Imposto de Renda dos doadores e 
aqui não. Mas isto não explica tudo. Lá 
as universidades são particulares e pa-
gas (e caras) e isto privilegia os alunos 
de classe de renda elevada que, uma 
vez formados, podem fazer polpudas 
doações. No Brasil o ITA ou a USP são 
“estatais” e gratuitas, onde o corpo de 
alunos é, em média, de uma classe de 
renda mais baixa e menos apta a con-
tribuições. E, finalmente, uma doação 
“ao Governo” não desperta grande 
emoção já que a maioria considera que 
os impostos que paga já constituem 

“doação” mais do que suficiente.
Mesmo assim, alguns (poucos) 

iteanos manifestam a vontade de fazer 
doação ao ITA, como retribuição aos 
5 anos de aprendizado gratuito; outros 
preferem doar para as CV’s pois reco-
nhecem que as viagens técnico-cultu-
rais foram muito importantes em sua 
formação e querem proporcionar essa 
oportunidade às turmas mais jovens. 
Outros ainda resolvem apoiar projetos 
de alunos, como Aero Design, Robôs, 
etc. Em todos esses casos, a emoção 
ou as lembranças são o gatilho que 
dispara a vontade de contribuir.

Doações para as CV’s podem ser 
feitas diretamente, já que elas pos-
suem conta e CNPJ próprios. Para 
viabilizar doações a outras atividades, 
foram criadas em 2008 a AASD - As-
sociação Acadêmica Santos Dumont 
ligada ao CASD e a conta FADA admi-
nistrada pela AEITA. Qualquer que seja 
o meio utilizado, esperamos que em 
2009 mais iteanos se emocionem e 
que valores cada vez maiores possam 
chegar para atividades no ITA.

Tomas Ratzersdorf (T59)
Diretor Financeiro

PAGAMEnTO cOM

IMPORTAnTE: Assim que efetuar o depósito, favor enviar 
o comprovante de pagamento via fax (12) 3941-2633 ou 
e-mail: aeita@aeita.com.br
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cartas e Farpas

Jessen Vidal
“Lamento a morte do Jessen Vidal. 

Foi meu conselheiro parte do tempo 
na graduação. Ajudou numa época 
em que eu andei tirando notas baixas, 
não estudando quase nada, em parte 
por trauma com o estudo, em parte 
por preguiça (ligada ao trauma?), em 
parte devido tanto à ocupação como 
à preocupação com uma namorada 
que tive no CTA (trauma também?). 
Primeiro, me assustou, ameaçando 
com desligamento, que eu achava que 
nunca poderia me atingir; depois, me 
encorajando, e finalmente incentivando 
quando as notas melhoraram. Era reitor 
quando voltei do doutorado, em 1977; 
foi com ele na Reitoria que fui chefe do 
Departamento de Telecomunicações e, 
depois, da Divisão de Eletrônica. Quan-
do pedi demissão para vir trabalhar no 
Rio, chamou-me na Reitoria e ficou 
bem uns 30 minutos (de relógio, são 
bem mais do que 30 minutos "virtuais" 
ou "sociais") tentando me convencer a 
não sair. E eu tenho a impressão de que 
teria sido mais feliz ficando...”

 Luiz Pinto de Carvalho (T63)
 
PS: “Eu fiz parte do "inferninho" 

em 1981, agora posso dizer isso. Nin-
guém é "salvo do inferninho", pode ser 
"salvo no inferninho", como eu "salvei" 
vários que não conhecia e estavam em 
situação limítrofe, pois essa comissão 
não é feita para penalizar ninguém, 
mas sim para avaliar a situação de 
quem seria desligado por notas se não 
houvesse o inferninho.”

“Fernandão,
Considero os depoimentos do Pa-

zini (n.r.: veja artigo na pág. 5) e do 
Luiz Pinto muito melhores que qualquer 
texto que eu possa criar por não dispor 
dos dados e teria que abrir meu baú de 
documentos para reencontrá-los. Meu 
relacionamento com o Jessen vem dos 
tempos em que, contemporâneos, con-
versávamos como alunos no ITA. De 
acesso fácil, conversar com o Jessen 
sempre foi agradável, mas nunca che-
gamos a ser íntimos como no caso 
do Pazini. Ambos éramos solteiros e 
levávamos nossas vidas particulares 
separadamente, e nossa diferença de 
idade ainda pesava muito. Em 1964 
o Jessen, de acordo com minha me-
mória RAM de 4k, era professor do 
ITA e presidente da AEITA e o Ary de 
Almeida Santos o diretor ou responsá-
vel pela Regional de São Paulo. A in-
flação começava a crescer e eu fazia 
sucesso nas previsões orçamentárias 
numa multi americana com minha ré-
gua de cálculo usando cálculo expo-
nencial. Calcular isso nas máquinas 
então disponíveis era trabalhosíssimo 
e os contadores olhavam com espanto 
para a minha Picket amarela como coi-
sa doutro mundo.  O Brasil começava 

a aprender a conviver com um regime 
inflacionário. O aumento da inflação era 
um dos sintomas de que o governo não 
ia bem. E o presidente João Goulart 
não facilitava sua vida estimulando pro-
nunciamentos de agitação social e dos 
sargentos. O Raimundo Pereira, bem 
esquerdista até hoje, me revelou que na 
época também era lacerdista. Enfim o 
governo era uma nau em mar revolto e 
cabeças pensantes no ITA, preocupa-
das com o futuro, defendiam a tese de 
que o complexo ITA/CTA deveria tornar-
se uma Fundação, assumindo o cavalo 
de batalha do Prof. Paulo Ernesto Tolle, 
que deixara o ITA e iniciava nova carrei-
ra em São Paulo. Cai o governo e pouco 
depois Montenegro é afastado do CTA 
assumindo o Brig. Castro Neves. Os 
debates sobre a Fundação crescem e 
um de seus defensores, o Jessen Vidal, 
é enquadrado como comunista pelo 
Castro Neves. Jessen manteve a linha 
e houve troca ríspida de mensagens e 
pronunciamentos. Jessen não cedeu e 
firmou sua posição. Demonstrou que a 
Fundação era idéia antiga, dos primór-
dios, criada pelo Prof. Richard Smith. E 
em poucos meses os ex-alunos esta-
vam conscientes de que a AEITA teria 
que ser transplantada para fora de São 
José dos Campos, pois deixara de ha-
ver clima no ITA.  E assim a Regional de 
São Paulo começou a se movimentar 
e contatar os ex-alunos da região até 
termos a Assembléia Geral no Instituto 
de Engenharia, com 85% de quórum, 
lotando o grande  auditório do Institu-
to, demandando a remoção do Brig. 
Castro Neves de seu cargo no CTA, em 
pleno regime militar com alunos e pro-
fessores presos.”

Pedro John (T59)

Leia mais sobre Jessen Vidal 
(T56), falecido em 12 de janeiro de 
2009, na pág. 5

adauto Coutinho*
“Eu sou a filha de Adauto Coutinho, 

Tereza Cristina Coutinho. Hoje, sentindo 
uma saudade imensa do meu falecido 
pai, daqui de Nova Iorque encontrei o 
site do ITA e abri só para ver a fotografia 
dele e ler os nomes dos amigos dele. 
O meu pai amava falar dos tempos do 
ITA, dos amigos do ITA, da família do 
ITA. Como ele foi engajado a tudo que 
se relacionava aos colegas e depois de 
tantos anos defendia com toda a sua 
alma a integridade desta família. Per-
guntei à minha mãe sobre o aniversário 
de formatura dos 50 anos, se ela tinha 
recebido alguma notícia ou convite e ela 
disse que não. O meu pai amava muito 
o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e 
a todos os seus colegas que, com cer-
teza, de onde quer que ele esteja, sei 
que perdoará esta falta da Associação 
dos Engenheiros do ITA por não enviar 
nem uma póstuma homenagem para a 
minha mãe dos 50 anos de formatura. 
Eu te amo pai, tenho um orgulho imen-

surável por você, por tudo que você 
representou e representa na minha vida 
na nossa família e para o Brasil. Para-
béns, pelo 50 anos da sua formatura e 
eterna dedicação e serviços prestados 
à Engenharia do Mundo. Da sua filha 
que lembra em todos os momentos, 
em cada esquina da minha vida o pai 
abençoado que Deus me deu.” 

Tereza Cristina Coutinho 

Resp.: “Querida Tereza, 
Permita-me lhe tratar com o cari-

nho que os filhos de nossos colegas, 
como o Adauto, merecem. Quem 
lhe escreve é Paulo Ribenboim (ELE-
Turma de 1958). Li sua justa queixa 
por não termos informado sua mãe, 
Yolanda, sobre o nosso encontro em 
São José dos Campos em comemo-
ração pela passagem dos 50 anos de 
nossa formatura. Lá estivemos em 
30/08/08 e dentro da programação 
do evento, promovemos uma singela 
e sentida homenagem aos nossos co-
legas falecidos. O Paulo Cadaval leu 
um belo texto por ele preparado e ao 
mencionar os nomes de cada um, a 
turma como um todo respondeu "pre-
sente". Adauto estava lá presente! Para 
que não se repita o ocorrido, peço que 
me indique o endereço postal e na in-
ternet da Yolanda para que possamos 
mantê-la informada sobre o próximo 
encontro que está programado para 
2010. Pretendo também enviar algu-
mas fotos do encontro de agosto últi-
mo, inclusive da placa comemorativa 
fixada numa parede da escola, onde o 
nome do seu pai está indelevelmente 
gravado. Meu endereço na internet é 
pribenboim@br.inter.net, caso você 
queira se comunicar comigo. Um afe-
tuoso abraço, “

Paulo  Ribenboim (T58)

PS: Felizes são aqueles pais cujos 
filhos lembram-se deles com amor e 
carinho. Parabéns para o Adauto, que 
soube cultivar seu amor. 

Resp.: “Tereza, 
Meu nome é Fernando Coelho de 

Souza (ELE-T59). Sou o Presidente 
da AEITA. Li sua mensagem no wikI-
TA. Li a do Paulo Ribenboim. Ficamos 
sensibilizados pelo carinho com que 
tratou o Adauto. Ficamos sensibili-
zados por ver um pai que transmite 
à sua filha o enorme amor que tinha 
pelo ITA. Fez nos bem. Fez-nos bem 
seu desabafo. Como AEITA não nos 
envolvemos nas comemorações de 
turma. E faz sentido. A turma tem 
um relacionamento muito especial, 
muito próprio e se fecha. Se fecha 
em ótimo sentido: completam-se. 
Gostaria de enviar algumas informa-
ções sobre o ITA e AEITA que talvez 
possam interessá-la. Meu e-mail é 
fercouza@gmail.com . Pediria que 
me mandasse o seu. Ficamos felizes 
que o wikITA nos permitiu saber mais 

do iteano Adauto e de sua filha. Ca-
rinhos,”

Fernando Coelho de Souza 

*Textos extraídos do wikITA
www.aeitaonline.com.br/wiki

engenheiro do Futuro
“Motivado pela excelente palestra do 

reitor Brig. Reginaldo dos Santos, mos-
trando que estão sendo traçados os fu-
turos programas de pesquisa e cursos 
do ITA, quero lembrar (chovendo no 
molhado?) a importância que acredito 
terão daqui para frente os temas: célu-
la de combustível e veículos elétricos 
(aviões inclusive). Estou convencido de 
que o futuro será elétrico, e que quei-
mar qualquer combustível em motores 
a combustão interna em breve será 
considerado uma heresia, pois nestes 
o aproveitamento da energia de sua oxi-
dação dificilmente irá superar 40% (Car-
not é o culpado,...) enquanto que em 
células de combustível se pode recupe-
rar até 80% dessa energia. Um exem-
plo disso são as células de combustível 
"diretas" como as DCFC, ora sendo 
desenvolvidas - veja em http://news.
mongabay.com/bioenergy/2008/02/
closer-look-at-direct-carbon-fuel-cells.
html - e que usando bio combustíveis 
poderão reduzir as emissões de CO2 
das atuais usinas termoelétricas. Es-
tas pesquisas poderão também ajudar 
a desenvolver células como por ex. as 
DEFC (a etanol), já sendo pesquisadas 
no IPEN etc., mas que ainda têm pro-
blemas como o de formação de CO, o 
que não acontece nas "células" animais 
(as nossas inclusive), cujas enzimas 
permitem o aproveitamento dos elé-
trons tanto da oxidação do hidrogênio 
(como nas células a H2 de um Ford 
FCX, etc.), como também os da oxi-
dação do carbono. Com relação às 
células a hidrogênio vale lembrar que 
a obtenção deste, se feita a partir de 
reforma de gás (barata), gera CO2, e se 
por eletrólise também, pois nos países 
desenvolvidos a eletricidade é gerada 
por termoelétricas! Por tudo isso, acho 
importante que os cursos tanto de gra-
duação como os de pós-graduação da 
Mecânica e da Aeronáutica do ITA, não 
só aumentem a ênfase dada às áreas 
de química (catálise, etc) e de moto-
res e sistemas ELÉTRICOS, como tam-
bém incentivem pesquisas e desenvol-
vimentos sobre células de combustível, 
de modo a bem preparar os iteanos 
para este futuro, que me parece será..... 
ELETRIZANTE!!.”

Francisco Galvão (T59)

“Prezadas Ana Paula, Mônica e 
Luciana,

Agradeço a publicação do primeiro 
trecho de minhas Vivências Aeronáuti-
cas: "Como tudo começou". A diagra-
mação e ilustrações ficaram ótimas!”

 Galvão (T59)
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aeita inForma

Iteana e iteano,

Foi-se 2008.
Prepararmo-nos para 2009.
Algumas preocupações e desejos.

SucESSãO

Não serei candidato à reeleição. 
Tenho o lema de jamais reeleger o po-
lítico para o mandato seguinte. OK não 
sou político, mas a idéia vale. Renovar, 
mudar é coisa boa.

Nesta Diretoria estão três iteanos 
que moram no Rio. Mas temos o To-
más e Sidney em SJC. Sem presença 
física de alguém em SJC acho que 
complica administrar a AEITA.

Temos contado com a ajuda e 
empenho dos dois. Recomendo que 
os candidatos procurem, em suas 
chapas, contemplar gente de SJC na 
Diretoria.

wIkITA, PRIVAcIDADE, FOTO E 
nOME cOMPLETO

Iteano reclamou que invadiram 
sua privacidade: no wikITA apareceu o 
seu nome completo e fotografia. Não 
autorizou esta inclusão. E mostrou-se 
preocupadíssimo com a perigosíssi-
ma combinação de nome completo e 

Carta do Presidente
AEITA 2008/2009

16 de janeiro de 2009
fotografia. Acha que a AEITA prestou 
um desserviço.

Seu nome e foto foram retirados. 
Outro iteano reclama também, nome e 
foto retirados do wikITA.

No Sábado das Origens, eu, e mui-
tos, tivemos nossas fotos tiradas e eu 
tinha consciência de que era para co-
locar no wikITA. Tirou foto quem quis. 
Pode ser que os iteanos não tivessem 
esta informação.

A AEITA pretende manter e incen-
tivar o uso do wikITA, mas não é sua 
gestora. Aplaude, dá força e só. Site 
tipo wiki é assim: dinâmico, volúvel, 
mutante.

Iteano vê foto no wikITA e manda 
a foto da turma 54, a primeira que fez 
os cinco anos no CTA. Uma parte de 
nossa memória recuperada. wikITA fa-
vorece esta coisa.

Um alerta é que ao colocar dados 
pessoais de alguém, no wikITA, procu-
remos a aprovação do iteano.

Neste episódio uma boa coisa foi 
que os que participaram e deram opi-
nião, respeitaram o direito do iteano de 
não aceitar a perigosa combinação de 
foto e nome completo.

Gostei desta forma civilizada de 
respeitar uma opinião diversa de vá-
rios outros. Respeitamos a sua opi-
nião, mesmo discordando dela.

Curioso que nos nossos cheques 
o Banco Central exige o nome comple-
to, RG e CPF. É uma invasão oficial de 
nossos dados que ficam expostos ao 
público. Falta a foto!

DOAçõES PARA ITEAnOS E ITA

Não funcionou até agora. É algo 
que precisamos entender porque não 
conseguimos doar e também receber 
doações.

Há turmas e iteanos que querem 
fazer doações para o ITA. E não es-
tamos sendo capazes de receber com 
procedimentos simples que facilitem 
estas doações.

Minha percepção pessoal é que 
não há uma tendência a doar para o 
iteano. Para o ITA, sim.

O Ricardo Correa, Presidente da 
FCMF, tem opinião firmada que nós 
não temos cultura de doação.

Talvez ele tenha razão. Doamos 
para igrejas e entidades filantrópicas, 
não para nossas universidades. Como 
mudar isto?

O Marcelo Gomes Mattar pediu 
doação para ajudá-lo em sua ida para 
cursar o primeiro semestre do último 
ano no MIT. Porque não apareceram 
doações? O motivo parece-me nobre, 
ajudar iteano a melhorar sua formação, 

com vivência em Universidade 
de renome.

Se alguém doou ou preten-
de, que o faça. E se tem uma 
razão porque é contra doação 
deste tipo gostaríamos de sa-
ber a causa. Precisamos en-
tender.

Por falar em doações, 
recomendo ver http://
info.abr i l .com.br/aber to/
infonews/012009/13012009-
33.shl

O “O SuPLEMEnTO”

É nossa mídia que nos dá 
bom retorno. E tem sido po-
sitivo.

A elaboração d’O Suple-
mento me fascina.

Os maestros são Ana Paula e To-
más, O Culpado.

Chega uma pauta, produzida pela 
Ana Paula, e sobre ela correções, su-
gestões e que mais, são feitas. Uma 
duas ou três rodadas e o O Suplemen-
to sai.

Opinião não isenta e parcial: tem 
boa informação dada de forma inteli-
gente e agradável.

O ESTATuTO DA AEITA

Pretendo usar a REDE AMIGOS 
para trabalhar em sua possível atua-
lização.  Quero usar esta forma de 
trabalho cooperativo para testar-me e 
testar a REDE AMIGOS.

Ter as modificações feitas e acor-
dadas para votação em outubro, na 
Assembléia deste ano.

Quem sabe não conseguiremos 
matar dois leões com uma cajadada 
só. (Substituí o coelho por leão porque  
sou o Fernando ...... Não quis matar-
me.)

O ITAMARATy E A AEITA

Colega nosso que trabalha no 
MRE, Ministério das Relações Exterio-
res, indicou-nos para colaborar com a 
feitura de um projeto a ser elaborado 
pelo Itamaraty sobre como aproveitar 
a capacidade dos iteanos no exterior. E 
feito o projeto, estendê-lo aos demais 
brasileiros que estão no exterior.

Já avisamos que o respeito à pri-
vacidade dos iteanos é essencial. Fare-
mos a ponte, pelo menos inicialmente. 
Ou seja, a AEITA é que se comunicará 
com os iteanos, preservando os seus 
dados.

Feliz 2009 para todos nós.

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008/2009

PS1 - Peço enviar para suas listas 
de turma.

PS2 – Esta carta foi feita com uma 
‘pauta’, recebeu correções e altera-
ções da Diretoria.
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artigo

No último dia 12 de janeiro faleceu 

o Prof Jessen Vidal (Turma Aer 56), 

vítima simultânea de duas síndromes 

tão raras quanto insidiosas: a Afasia 

Progressiva Primária (Mal de Pick) e 

a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

Como todos os iteanos são pesquisa-

dores natos, não preciso aqui entrar 

em detalhes sobre essas doenças e 

suas conseqüências. Estas minhas 

palavras bastam para dar-lhes um vis-

lumbre do sofrimento do Prof Jessen 

e de sua família, culminado pelo seu 

desencarne como um bálsamo divino. 

Mas falemos da pessoa ...

O JESSEn PROFESSOR

Conheci o Prof Jessen em 1970, 

quando pela primeira vez visitei o 

CTA. Além de engenheiro, ele era 

Mestre pelo ITA e Doutor pela UNESP. 

Quando cheguei ao ITA como aluno 

em 1974, ele assumiu a difícil função 

de ser meu Conselheiro. Nisto ele se 

excedeu, pois, muito mais que um 

orientador acadêmico, ele se tornou 

um grande amigo. Franqueou-me a 

presença em seu lar, fazendo de mim 

um filho adotado.

Assim que comecei a ter aulas 

com ele, em 1976, passei a admirá-

lo não apenas pelos seus conheci-

mentos técnicos, como também pela 

sua didática. As idéias que ele expu-

nha em suas aulas fluíam com tran-

qüilidade, não importando a comple-

xidade das equações a resolver para 

analisar as estruturas aeronáuticas. 

Muito das minhas posteriores atitu-

des como professor foram inspira-

das nas suas.

O JESSEn ADMInISTRADOR

O Prof Jessen compreendia bem 

Partiu um Iteano Especial
Maurício Pazini Brandão (T78)

o contexto institucional do ITA e sua 

inserção no então Ministério da Ae-

ronáutica. Foi Reitor por duas vezes, 

de 1977 a 1982, e de 1989 a 1994, 

quando aposentou-se. Fazia questão 

de conhecer pessoalmente todas as 

autoridades nacionais que pudes-

sem influir na vida do Instituto. Le-

vava esta forma de trabalhar como 

um ato quase religioso. Assim, pôde 

contornar com habilidade todas 

as crises internas e externas pelas 

quais passamos, incluindo greves 

e ameaças de fechamento da nos-

sa escola no governo do Presidente 

Fernando Collor. Lembrem-se que a 

Escola Preparatória de Cadetes do 

Ar (EPCAR) fechou as por tas por 

alguns anos!

Em 1992, quando o mundo co-

memorava os 500 anos de des-

cober ta da América, fomos juntos 

representar o Brasil no Congresso 

Mundial do Espaço, realizado em 

Washington, D.C., ocasião em que 

realizamos muitos contatos interna-

cionais. Mas, mesmo numa ocasião 

como esta, sua preocupação maior 

era entrar em contato com o Adido 

Aeronáutico e com a Comissão Ae-

ronáutica do Brasil nos Estados Uni-

dos, à busca de resolver problemas 

de interesse do ITA e do CTA.

O JESSEn cIDADãO

Além de tudo, o Prof Jessen foi 

um doutrinador religioso, propaga-

dor de idéias construtivas em diver-

sos círculos de liderança social e 

um modelo de cidadão, respeitador 

e cumpridor das leis. Desde que caiu 

doente, fez falta não apenas à famí-

lia, como à sua Igreja, à Maçonaria 

e ao ITA. Opções de local onde lhe 

fossem prestadas as últimas home-

Jessen Vidal (T56)
Nasceu em Garanhuns (PE) em 21 de 

novembro de 1930. Quando jovem, trabalhou 

em um posto de gasolina. Era aluno de um co-

légio presbiteriano mantido por missionários.  

Formou-se engenheiro aeronáutico pelo 

ITA em 1956, onde obteve o título de Mestre 

em Ciências em 1965. Fez doutorado pela 

UNESP em 1971 e tornou-se livre docente em 

1973 por aquela instituição. 

Durante todo o período em que foi aluno do ITA, trabalhou na Bi-

blioteca do Instituto, com dedicação exemplar, mantendo-a aberta à 

noite e aos sábados. 

Foi professor da Divisão de Aeronáutica do ITA, onde se aposentou 

depois de ocupar inúmeras funções na escola como Professor Titular, 

com destaque para dois mandatos como Reitor do ITA, de 1977 a 

1982 e de 1989 a 1994. 

Foi também professor titular da Faculdade de Engenharia de Guara-

tinguetá, da UNESP. Presidiu a AAAITA entre 1964 e 1966. Foi membro 

do Conselho Estadual de Educação de 1981 a 1984 e Secretário da 

Educação do Estado de São Paulo entre 1982 e 1983.

nagens não faltaram. A família esco-

lheu a Igreja Presbiteriana pelo fato 

dele ter sido membro de sua con-

gregação por toda a vida. Ali foi que 

Jessen chegou como aluno do ITA, 

onde conheceu sua esposa, casou-

se, batizou seus três filhos e casou 

sua filha. Dezenas de coroas de flo-

res foram o testemunho material do 

apreço que instituições e pessoas 

tinham por ele.

Oriundo de família simples de 

Garanhuns, PE, o Prof Jessen cons-

truiu toda a sua vida em São José 

dos Campos, baseando-se no traba-

lho sério e no amor doação às pes-

soas e às instituições. Utilizando-me 

de suas próprias palavras, registra-

das no Suplemento de julho/agosto 

de 2004, ressalto o que muito nos 

importa: “meu amor pelo ITA é enor-

me e tudo o que consegui na vida 

obtive do ITA e através do ITA. Sou 

iteano até a raiz do cabelo.” Daí, a 

sua especialidade, que aqui tentei 

esboçar.

O Prof Jessen deixa a sua esposa 

Priscila, os seus filhos Jessen, Prisci-

la Cristina e Ricardo, netos e bisneta. 

Deixa também muitas saudades, de-

les, de seus amigos e colegas.

São José dos Campos,

15 de fevereiro de 2009
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iteanos em destaque

Em 2008, Jackson Matsuura - 36 
anos, primeiro colocado da turma 
ITA-Comp95 - ficou em 2º lugar no 
Primeiro Desafio da Liga de Robótica 
Simulada Internacional  RoboChamps, 
promovido pela Microsoft. Pela con-
quista, recebeu como prêmio um Boe-
Bot Kit (kit robótico educacional), no 
valor aproximado de U$ 209,95. 

No Terceiro Desafio, Matsuura 
não deixou por menos, e foi ainda 
mais longe. O professor da Divisão 
de Engenharia Eletrônica do ITA obte-
ve a pontuação máxima, recebendo o 
maior prêmio da Liga – um automóvel 
no valor de U$ 15 mil -, anunciado ofi-
cialmente no dia 12 de fevereiro. 

A RoboChamps, com patrocínio da 
Kia Motors, lançou, no final de 2008, 
o seguinte desafio a pesquisadores de 
todo o mundo: programar um carro 

Jackson Matsuura (T95)
campeão mundial de robótica

robótico simulado para navegar auto-
nomamente em um ambiente urbano, 
passando por uma série de pontos de 
controle, respeitando as leis de trânsi-
to, ou seja, obedecendo a semáforos, 
evitando colisões com outros veículos 
autônomos e não saindo da pista. Para 
a classificação dos participantes fo-
ram considerados o prazo de progra-
mação e o cumprimento das regras 
pré-estabelecidas.

Recorrendo a equipamentos como 
sensores, câmaras, medidores de dis-
tância por laser, GPS, Jackson Matsuu-
ra, ou “Kirk”, como é conhecido no site 
da RoboChamps, desenvolveu uma 
solução tecnológica inovadora que ga-
rantiu um comportamento irrepreensí-
vel ao automóvel inteligente. A tarefa foi 
concluída em apenas três dias.

Em entrevista concedida a O Su-

plemento em 2008, Matsuura afirma 
que ser engenheiro e iteano faz muita 
diferença em competições como esta 
da RoboChamps. Ele explicou que, 
diferentemente de competições onde 
um grande conhecimento técnico 
pode não ser o maior diferencial, na 
RoboChamps os participantes pre-
cisam elaborar soluções práticas e 
eficazes e em pouco tempo (muitas 
vezes usando algoritmos simples ao 
invés do estado da arte). 

O "tempo de submissão" é um fa-
tor de desempate importante e pode 
realmente decidir quem é o vencedor 
do desafio caso mais de uma pessoa 
consiga completar a missão sem er-
ros. “E nessas situações, nas quais 
precisamos elaborar soluções efica-
zes em pouco tempo e muitas vezes 
sem o conhecimento prévio necessá-

rio, ser iteano realmente ajuda bas-
tante”, concluiu.

Em 2º lugar ficou o americano 
Josh de Leeuw e, em 3º, o também 
americano e um dos finalistas do Mun-
dial da Robochamps, Doug Conn, que 
ganham como prêmio U$10.000,00  e 
U$5.000,00, respectivamente.

Com isso o Prof. Jackson, que atu-
almente realiza pós-doutoramento no 
Instituto de Sistemas e Robótica da Uni-
versidade de Coimbra, na área de Siste-
mas de Transportes Inteligentes, encer-
ra com chave de ouro sua participação 
na RoboChamps. Como vencedor do 
título mundial, recebeu ainda como prê-
mio um robô no valor de U$ 4.024,00.

Outras informações sobre a KIA 
Urban Challenge estão disponíveis na 
webpage: http://msdn.microsoft.com/
pt-br/robotics/dd153758(en-us).aspx

Iteana é finalista do Prêmio 
Brazil Women in Technology 

• Anna Izabel João Tostes Ribeiro  
- estudante de Ciência da Computação (PUC-MG)

• carla Geovana do nascimento Macário  
- candidata a Ph.D em Ciência da Computação (Unicamp)

• Glaucia Boudoux Peres  
- mestranda em Ciência da Computação (UFPE)

• Ingrid Oliveira nunes  
- mestranda em Ciência da Computação (PUC-RJ)

• karina Mochetti de Magalhães  
- mestranda em Ciência da Computação (Unicamp)

• Mônica Mitico Matsumoto  
- candidata a Ph.D em Engenharia Eletrônica e da Computação 
voltada à área de Medicina na Faculdade de Medicina da USP

Mais de 100 estudantes participaram, no final de 2008, da primeira edi-
ção brasileira do concurso “Brazil Women in Technology Award”, promovi-
do pelo Google para incentivar mulheres alunas de graduação e pós-gradu-
ação a seguir carreiras ligadas à Ciência da Computação e Engenharia.

A iniciativa, que teve o apoio da Sociedade Brasileira de Computação 
(SBC), foi realizada em três etapas: análise das cartas de recomenda-
ção e dos projetos enviados em inglês; entrevistas por pesquisadores 
do Google, e debate dos projetos enviados. Os trabalhos foram julgados 
quanto ao seu mérito.

No dia 16 de dezembro, foram anunciadas as seis finalistas. Entre 
elas, a iteana Mônica Mitiko Soares Matsumoto (T05, Engenharia Eletrô-
nica). Mônica possui mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação 
(2007), também pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e atua 
principalmente nos temas engenharia biomédica e processamento de si-
nais e imagens.

Confira as vencedoras do Brazil Women in Technology Award:
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aeita inForma

A Rede Social AEITA Amigos, criada com o objetivo de reunir a comu-
nidade iteana em um ambiente virtual, registrava, em 19 de fevereiro, 396 
membros e 25 comunidades. Pedimos que façam a divulgação junto às suas 
turmas e seus AMIGOS Iteanos.

Precisamos de mais participantes. Queremos e precisamos de seu apoio 
e colaboração. Para que seja possível seu ingresso na rede social AMIGOS 
da AEITA: 

Acesse o link: http://aeita.cesar.org.br
Clique em "CADASTRE-SE AGORA!!".
Preencha o formulário, fornecendo seu nome completo (repito, NOME 

COMPLETO) para facilitar a liberação de acesso. Você, então, deverá receber 
um e-mail com a autorização para acesso a esta rede.

Este procedimento acima deverá ser enviado a todos os seus colegas itea-
nos (repetindo, ITEANOS) que quiser convidar para participar da rede.

CONFIRA AS NOTíCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ITEANA!

www.aeitaonline.com.br

Associação renova
Diretoria em 2009

Presidente de associação para 
2010-2011, com disposição 

para aturar críticas 
e sugestões mirabolantes.

 
PRé-REquISITO:

ser iteano em dia com a 
anuidade

 

DESEJáVEL, 
MAS nãO ELIMInATóRIO:
mais de 10 e menos de 40 

anos de formado 
 

REMunERAçãO:
satisfação em prestar serviço a 

4500 associados e ao ITA
 

Inscrições abertas pelo e-mail 
aeita@aeita.com.br

Diretor-responsável por 
jornal bimestral 

"O SUPLEMENTO"
para o biênio 2010-2011 

com tiragem de 4300 
exemplares

 
PRé-REquISITO:

pertencer à Diretoria AEITA 
2010-2011

 
DESEJáVEL:

gostar de redação e 
comunicação visual

 
Informações e dicas com 

tomasrat@directlink.com.br 

Diretor Administrativo 
e Diretor Financeiro de 

associação para o biênio 2010-
2011 com receita e despesa da 
ordem de R$ 300.000,00/ano.

 
PRé-REquISITO:

ser iteano em dia com a 
anuidade 

 

DESEJáVEL:
residente em SJCampos

REMunERAçãO:
seguir preceitos da DC

 
Inscrições abertas pelo e-mail 

aeita@aeita.com.br

Em outubro, durante o Sábado das Origens, será elei-
ta a nova Diretoria da AEITA. É desejável que haja uma 
ampla renovação de quadros para dinamizar as ações da 
associação, aproveitando as novas tecnologias de comu-
nicação e trabalho colaborativo.

A Diretoria da AEITA é composta de: presidente, vice-

Participe da sua 
comunidade!

Rede AMIGOS

Dentre as realizações da atual gestão 
da AEITA destaca-se o incentivo às 
Regionais. Nos últimos três anos, a 
Regional Rio tem desenvolvido uma 
programação permanente de encon-
tros e palestras, com boa receptivida-
de junto à comunidade. Foram criadas 
a Regional São José dos Campos e 
outras no exterior. Confira abaixo os 
contatos das Regionais, veja o que 
está acontecendo e como você pode 
ajudar para que a AEITA tenha relevân-
cia para você. Participe!

• BRASíLIA
Moderador: aeitabsb-owner@yahoogrupos.
com.br 
Grupo: http://br.groups.yahoo.com/group/
aeitabsb/ 
• cALIFóRnIA
Moderador: ita_ca@yahoogroups.com 
Grupo: http://groups.yahoo.com/group/
ita_ca/ 
• cAnADá
Moderador: itacanada-owner@yahoo-
groups.com
(Alfredo Patrício T87)
Grupo: http://groups.yahoo.com/group/
itacanada 
• cuRITIBA
Moderador: AEITA-PR-owner@yahoo-
groups.com
Grupo: http://groups.yahoo.com/group/
AEITA-PR
• EuROPA
Moderador: Bruno W. Paleo (T04)
Grupo: ITA-Europa@googlegroups.com
Site: http://www.aeitaonline.com.br/wiki/
index.php/AEITA_Europa 
• JAPãO
Moderador: ita-japao@googlegroups.com
(Mario Laranjeira T04)
Grupo: http://groups.google.com/group/
ita-japao
Subscribe: ita-japao-subscribe@google-
groups.com
Site: http://aeita.japao.googlepages.com 
• MAnAuS
Moderador: aeitamn@yahoogrupos.com.br
Grupo: http://br.groups.yahoo.com/group/
aeitamn 
• nATAL
Moderador: ita-natal@yahoogroups.com 
Grupo: http://br.groups.yahoo.com/group/
ita-natal 
• RIO DE JAnEIRO
Contato: aeita.rio@gmail.com 
Site: http://aeita.rio.googlepages.com 
• SãO JOSé DOS cAMPOS
Moderador: aeita-sjc@googlegroups.com
(Christiano Sadock T04)
Site: http://aeita.sjc.googlepages.com 
Grupo: http://groups.google.com/group/
aeita-sjc 
Subscribe: aeita-sjc-subscribe@google-
groups.com 
• SãO PAuLO
Moderador: aeita-sao@googlegroups.com
Grupo: http://groups.google.com/group/
aeita-sao
Subscribe: aeita-sao-subscribe@google-
groups.com

regionais

PROCURA-SE PROCURA-SE PROCURA-SE

AEITA Online

presidente e diretores administrativo, administrativo ad-
junto, financeiro e financeiro  adjunto. O Conselho Fiscal é 
composto de três titulares e três suplentes.

Os atuais diretores colocam-se à disposição dos inte-
ressados em montar chapas, para informações e orienta-
ções sobre o funcionamento da Associação.
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EMBRAVANT - Empresa Brasileira de Veículos Aé-
reos Não Tripulados desenvolve e produz veículos 
aéreos não-tripulados. Seu projeto Gralha Azul, é 
uma aeronave de 4 metros de envergadura, com 

capacidade de transporte de carga de até 40 quilos 
e têm autonomia de 3 horas.

Sistema de Gestão de Manutenção de Aeronaves 
que atende às necessidades das Empresas Aéreas, 
Táxis Aéreos, Oficinas de Manutenção e Operado-

res de Aeronaves Executivas. 
Desenvolvimento de soluções tecnológicas e 

software para gestão de tripulantes, manutenção, 
vendas e transporte de carga aérea e prestação de 
serviços para operadores de aeronaves executivas

espaço FcmF

Rua Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conjs. 803 e 804
Centro – São José dos Campos – SP  •  55 – 12 - 3923-2959

www.fcmf.org.br - email: fcmf@fcmf.org.br

A semente da indústria aeronáuti-
ca brasileira foi plantada no início de 
1940, com a criação do Ministério da 
Aeronáutica, onde uma das missões 
da nova pasta era lançar as bases para 
a criação desta indústria e também ga-
rantir a formação de recursos huma-
nos para fomentá-la. Surgia então nos 
anos 50, o Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, e na mesma década, a 
criação do CTA, hoje Comando-Geral 
de Tecnologia Aeroespacial.

A meta era desenvolver aviões co-
merciais para transporte de carga, de 
custo reduzido. Em outubro de 1968, 
o primeiro avião produzido no Brasil, o 

Empreendimento da Fundação Casimiro Montenegro Filho e apoio da Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos, do SEbraE, do CiESP, do ita e do Cta.

Incubaero
Incubadora de Empresas para o Setor Aeroespacial

Bandeirante, alçou voo em São José 
dos Campos. Era obra dos engenhei-
ros formados pelo ITA e da pesquisa 
do CTA.

40 anos depois, a incubadora Incu-
baero, empreendimento da FCMF, gra-
duou seis de suas primeiras empresas 
de base tecnológica as quais contribui-
rão para o adensamento da cadeia pro-
dutiva aeroespacial ao mesmo tempo 
em que demonstram uma amostra do 
esforço empresarial inovador que vem 
se avolumando no Brasil, enfrentando 
por vezes grandes dificuldades, mas 
capaz de mostrar resultados bastante 
concretos, mensuráveis e rentáveis. 

Se a contribuição das empresas 
brasileiras no desenvolvimento de 
tecnologias que mudaram o curso da 
economia mundial ainda não alcançou 
a plenitude, as histórias de sucesso 
observadas na Incubaero apontam 
para um potencial extraordinário que, 
se continuado, certamente contribui-
rá para que o país galgue degraus na 
escala mundial de competitividade, ri-
queza e eqüidade social.

A indústria aeroespacial de São 
José dos Campos começa a ganhar 
um novo grupo de empreendedores 
que planeja ocupar nichos de mercado 
pouco ou ainda inexplorados, possibi-

litando a ampliação da cadeia produti-
va do segmento no município.

Visando a continuidade deste em-
preendimento, no mês de dezembro 
de 2008, o Comitê Técnico da Incuba-
ero selecionou 7 (sete) novos projetos 
que serão incubados a partir de janei-
ro de 2009.

Outro fato a comemorar é o alcan-
ce do índice de 100,0% no aprovei-
tamento de graduação de empresas 
(6 empresas admitidas no início das 
atividades da Incubaero, ano de 2005, 
e 6 empresas graduadas após período 
previsto de permanência de três anos 
de incubação).

Sistemas Embarcados - Processamento de Vídeo. 
Criada em ambiente com vocação nativamente 

tecnológica, a empresa utiliza de forma sinérgica a 
capacitação técnica presente no ITA e envolve-se 
ativamente em diversas atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e marketing.

Unindo a mais avançada tecnologia dos materiais 
compostos, aviônica moderna, e explorando o uso 

de combustíveis alternativos, a ACS quer revo-
lucionar o mercado de aviação leve. O primeiro 

produto da ACS é a aeronave ACS-100 Sora, um 
ultraleve avançado para uso utilitário e acrobático.

Prestação de serviços na área de instrumentação, 
modelagem e controle de sistemas dinâmicos 

para o setor aeroespacial, com especial ênfase na 
mecânica de voo de aeronaves. 

A CAVOK Aeronáutica é uma empresa constituída 
especificamente para a prestação de serviços de 

Certificação de Sistemas e Equipamentos Aeronáu-
ticos, elaborando todo o projeto de instalação de 

acordo com as normas vigentes. 
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Motivado por polêmica que surgiu na 
ITA-Net no início do ano, O Suplemento 
publica nesta edição informações sobre 
o Curso Superior de Tecnologia de Com-
putação, que existiu no ITA durante duas 
décadas, a partir de 1970, e aceitava 
mulheres quando a Graduação ainda era 
exclusividade masculina. 

Segundo o Brig. Maurício Pazini Bran-
dão (T78), o CSTC foi um Curso Superior 
Pleno, de dois anos, tempo integral, que 
deixou de existir quando o ITA instituiu o 
curso de Engenharia de Computação em 
1989. 

Como diplomado(a) superior pleno(a), 
o(a) formado(a) no CSTC poderia candi-
datar-se a uma pós-graduação, desde 
que o Programa o(a) aceitasse. “Vários 
formados prosseguiram seus estudos e, 
até hoje, são profissionais bastante úteis 
aos nossos esforços no CTA”, explica 
Pazini.

“Em minha opinião, os cursos supe-
riores de curta duração são muito úteis 
à sociedade se implementados em áreas 
de grande carência técnica, onde haja 
falta de massa crítica de mão-de-obra 
especializada. não se justificam em ou-
tras áreas clássicas”, ressalta.

CSTC – quem se 
lembra dele?

O CASD Vestibulares – curso preparatório de 
cunho social coordenado pelos alunos do ITA – ob-
teve 236 aprovações em instituições públicas em 
2008. O número foi divulgado em fevereiro e regis-
tra um aumento de mais de 20% em relação ao ano 
anterior, podendo crescer ainda 
mais, com as diversas chamadas 
dos vestibulares (veja quadro).

Em sua segunda edição, a 
campanha “Adote um Aluno” 
conseguiu apoiar 81 estudantes 
(77% do total de solicitações), 
com 46 aprovados. Em 2007 
foram 70 estudantes apoiados, 
com 30 aprovados.

O vestibulinho do CASDVest 
recebeu para 2009 um total de 
2.650 inscrições, sendo 41% 
mulheres. Do total de inscritos, 
81% são provenientes de esco-

Aprovações do CASDVest 
crescem mais de 20% 

Ano Aprovações* Aprovados Adote um Aluno Nº de alunos

2007 175 119 70 Início: 450; Meio: 350; Fim: 260

2008 236 162 81 Início: 500; Meio: 400; Fim: 300
*Um mesmo aluno pode ter sido aprovado em mais de uma faculdade

Evolução do Número de Inscritos

las públicas.
O Casd Vestibulares está de portas abertas du-

rante todo o ano para aqueles que desejam conhecer 
melhor o trabalho da instituição. Acompanhe as ativi-
dades por meio do site www.casdvest.org.br.
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Um estágio industrial no exterior é, 
com certeza, uma grande oportunida-
de de adquirir experiência e conheci-
mento sobre a atuação dos profissio-
nais de sua área em nível internacional. 
Vivendo na França, o colega José Már-
cio Martins da Cruz (T78), sugere, no 
entanto, que os iteanos procurem se 
informar sobre outras formas de in-
tercâmbio como, por exemplo, a pos-
sibilidade de se conseguir um duplo 
diploma – francês e brasileiro.

“Na École des Mines de Paris, onde 
trabalho, existem uns 30 alunos es-
trangeiros por ano, em turmas de mais 
ou menos 150 alunos, sendo uma de-
zena deles brasileiros. Mas ninguém 
do ITA”, comenta José Márcio.

Os convênios França-Brasil pos-

Convênios com a França
possibilitam duplo diploma

sibilitam ao estudante passar um 
ano letivo em escola francesa e, ao 
terminar o curso no ITA, recebe um 
diploma das duas escolas. “Tendo 
em vista que são intercâmbios, di-
ficuldades como financiamento e 
hospedagem podem ser sanadas fa-
cilmente, inclusive com a obtenção 
de bolsas de estudo”, explica.

Um ponto de partida é o CenDo-
TeC (Centro Franco-Brasileiro de Do-
cumentação Técnica e Científica), um 
serviço da Embaixada da França no 
Brasil, e por onde passam os assun-
tos dessa área. O Centro tem como 
objetivo estimular as cooperações 
bilaterais e regionais no âmbito da ci-
ência e da tecnologia. Suas atividades 
buscam facilitar e desenvolver o fluxo 

de informações científicas, técni-
cas e universitárias entre a França 
e o Brasil.

Diversas informações podem ser 
obtidas no site www.cendotec.org.br 
. Na página específica sobre os con-
vênios entre universidades, há, atu-
almente, 31 acordos de cooperação 
de universidades francesas com as 
brasileiras, dentre elas USP, UFMG, 
UFRJ, UnB, PUC-RS e UFSC.

Para visualizar os convênios, 
acesse http://www.cendotec.org.br/
projpesq.html e escolha “Duplo Di-
ploma” na rubrica Tipo/type e valide.

O José Márcio se coloca à dispo-
sição para orientar os interessados: 

Jose-Marcio.Martins@mines-
paristech.fr



deFesa nacional

Plano Estratégico do governo coloca 
SJC como "sustentáculo da FAB”

O governo federal divulgou no fi-
nal de 2008 o Decreto nº 6.703, que 
trata da Estratégia Nacional de Defe-
sa no país. A íntegra do documento 
pode ser acessada na Internet pelo 
link https://www.defesa.gov.br/even-
tos_temporarios/2008/estrategia_de-
fesa_nacional.pdf

Assinado pelos ministros Nelson 
Jobim (Defesa) e Roberto Mangabeira 
Unger (Assuntos Estratégicos), o pla-
no dá cumprimento à determinação da 
presidência da República, que criou o 
Comitê Ministerial para a sua formu-
lação, presidido pelos dois signatários 
e integrado pelos ministros do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, da 
Fazenda e da Ciência e Tecnologia, 
assistidos pelos Comandantes da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica.

No trecho que trata da Força Aérea 
Brasileira, o documento coloca São 
José dos Campos em posição de des-
taque no cenário da Defesa nacional, 
em diversos aspectos, reunidos no 
item 3: 

(...) 3. O complexo tecnológico e 

científico sediado em São José dos 
Campos continuará a ser o sustentá-
culo da Força Aérea e de seu futuro. 
De sua importância central resultam 
os seguintes imperativos estratégi-
cos: 

a. Priorizar a formação, dentro e 
fora do Brasil, dos quadros técnico-
científicos, militares e civis, que per-
mitam alcançar a independência tec-
nológica; 

b. Desenvolver projetos tecnológi-
cos que se distingam por sua fecun-
didade tecnológica (aplicação análoga 
a outras áreas) e por seu significado 
transformador (alteração revolucioná-
ria das condições de combate), não 
apenas por sua aplicação imediata; 

c. Estreitar os vínculos entre os 
Institutos de Pesquisa do Centro Tec-
nológico da Aeronáutica (CTA) e as 
empresas privadas, resguardando 
sempre os interesses do Estado quan-
to à proteção de patentes e à proprie-
dade industrial; 

d. Promover o desenvolvimento, 
em São José de Campos ou em ou-

tros lugares, de adequadas condições 
de ensaio; 

e. Enfrentar o problema da vulne-
rabilidade estratégica criada pela con-
centração de iniciativas no complexo 
tecnológico e empresarial de São José 
dos Campos. Preparar a progressiva 
desconcentração geográfica de al-
gumas das partes mais sensíveis do 
complexo. 

O documento demonstra preocu-
pação com a substituição da frota de 
aviões da Força Aérea:

4. Dentre todas as preocupações a 
enfrentar no desenvolvimento da Força 
Aérea, a que inspira cuidados mais vi-
vos e prementes é a maneira de subs-
tituir os atuais aviões de combate no 
intervalo entre 2015 e 2025, uma vez 
esgotada a possibilidade de prolongar-
lhes a vida por modernização de seus 
sistemas de armas, de sua aviônica e 
de partes de sua estrutura e fusela-
gem. (...)

A Amazônia é outra preocupação 
da Defesa, que aborda a questão no 
item 10 do trecho que fala sobre as 

Diretrizes da Estratégia Nacional de 
Defesa:

(...) 10.Priorizar a região amazô-
nica. 

A Amazônia representa um dos 
focos de maior interesse para a de-
fesa. A defesa da Amazônia exige 
avanço de projeto de desenvolvimen-
to sustentável e passa pelo trinômio 
monitoramento/controle, mobilidade e 
presença. 

O Brasil será vigilante na reafir-
mação incondicional de sua sobe-
rania sobre a Amazônia brasileira. 
Repudiará, pela prática de atos de 
desenvolvimento e de defesa, qual-
quer tentativa de tutela sobre as suas 
decisões a respeito de preservação, 
de desenvolvimento e de defesa da 
Amazônia. Não permitirá que orga-
nizações ou indivíduos sirvam de 
instrumentos para interesses estran-
geiros - políticos ou econômicos - 
que queiram enfraquecer a soberania 
brasileira. Quem cuida da Amazônia 
brasileira, a serviço da humanidade e 
de si mesmo, é o Brasil.

O Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCT) divulgou no início de 
fevereiro os 22 novos Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia 
aprovados pela última reunião do 
Comitê de Coordenação do Progra-
ma, totalizando 123 INCTs com re-
cursos globais de R$ 581 milhões. 
Os novos Institutos foram selecio-
nados após a análise dos pedidos 
de recursos das propostas não 
aprovadas anteriormente.

O ITA par ticipará do Instituto 
Nacional de Estudos do Espaço, 
em parceria com a UFRN. O Ins-
tituto é uma fusão das propostas 
de INCT de Tecnologias Espaciais 
(ITA) e INCT de Ciências do Es-
paço (UFRN) e será coordenado 
pelos Professores Sérgio Frasci-
no Muller de Almeida (ITA) e José 
Renan de Medeiros (UFRN). Além 
da UFRN, o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e o 
Instituto de Aeronáutica e Espaço 

(IAE) têm papel determinante na 
composição da nova instituição. 
O INPE coordenará ainda o INCT 
para Mudanças Climáticas, apro-
vado no final de 2008.

Serão mais 9 institutos para o 
Estado de São Paulo, quatro para 
o Rio de Janeiro, e os estados do 
Amazonas, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Bahia, Minas Gerais, San-
ta Catarina, Rio Grande do Sul e o 
Distrito Federal receberão a sede de 
mais um INCT cada. 

Com estes novos institutos o Pro-
grama poderá conceder maior apoio 
às áreas do conhecimento e em tec-
nologia. Em Saúde serão 39 institu-
tos; as Engenharias, Física e Matemá-
tica contarão com 14; Biotecnologia e 
Nanotecnologia, 11; Ciências Sociais, 
10; Tecnologia da Informação e Co-
municação, 7; Amazônia, 7; Agrone-
gócio, 9; Biodiversidade e Meio Am-
biente, 7; Energia, 7; Antártica e Mar, 
3; Nuclear, 2; e as outras áreas com 7 
INCTs no total.

ITA tem proposta aprovada para
Instituto Nacional de Estudos do Espaço 

ciência e tecnologia
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entrevista

Em janeiro de 2009 o vice-presi-
dente industrial da Embraer, Satoshi 
Yokota (T64), aposentou-se formal-
mente, depois de 38 anos de atuação 
competente, participando e contribuin-
do com a história, a trajetória e os des-
tinos da indústria aeronáutica brasilei-
ra. Ninguém imagina, porém, que um 
profissional habituado a uma forte car-
ga de trabalho, de uma hora para outra 
vá se acomodar no sofá da sala. 

Exemplo do iteano que faz a diferen-
ça,  Satoshi está mais ativo do que nun-
ca, seja prestando consultoria na própria 
Embraer, seja como membro de comis-
sões e conselhos, dentre eles o que 
discute os destinos e a recuperação do 
Sanatório Vicentina Aranha e o que  está 
ligado às atividades do Parque Tecnoló-
gico, em São José dos Campos, mas 
também aqueles de relevância nacional, 
como os da Fiesp e do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas). “Reduzi o rit-
mo, mas não parei completamente. Pou-
cos profissionais fazem isso, pois seria 

Um iteano que
faz a diferença

uma mudança de estilo de vida muito 
brusca”, explica. 

Veja a seguir os principais trechos 
da entrevista concedida pelo engenhei-
ro a O Suplemento:

APOSEnTADORIA
A Embraer tem como norma o limi-

te de 65 anos para que o profissional 
se aposente. Mas há exceções. No 
meu caso, o Conselho aprovou a per-
manência por mais dois anos. Como 
existe essa norma, todos sabemos que 
precisamos planejar a aposentadoria, 
não só no âmbito pessoal, como tam-
bém na área profissional, para que não 
haja quebra de continuidade do traba-
lho. Desde 2005, minhas responsabili-
dades vinham sendo progressivamen-
te transferidas para outros executivos. 
Como será minha vida daqui para fren-
te? Difícil prever o que vai acontecer, 
mas gostaria de continuar exercitando 
o corpo e o cérebro. Ninguém deve pa-
rar de vez.

MOMEnTOS MARcAnTES
Todo voo de um protótipo é emo-

cionante e gratificante para os profis-
sionais envolvidos. Participei ativamente 
do desenvolvimento do EMB 145 e por 
isso, creio que o seu voo tenha sido o 
momento mais envolvente e intenso para 
mim. Além do mais, o EMB  145 foi o 
projeto que ajudou a Embraer a se recu-
perar. É difícil imaginar a privatização e a 
recuperação da empresa sem o 145.

CARREIRA
Fui pesquisador do CTA, integrei 

uma equipe que trabalhou na Barrei-
ra do Inferno. Na década de 60, fui 
professor da Escola de Engenharia 
da Universidade Federal do Pará. Em 
1970 comecei a trabalhar na Embraer, 
na área de Sistemas. Quando cheguei 
havia 450 engenheiros trabalhando na 
empresa. Em 78 assumi a chefia da 
seção de Sistemas Eletrônicos e em 85 
passei a gerente de Ensaios em Voo. 
Em 91 assumi a gerência do Programa 
145 e em seguida a diretoria adjunta. 
Trabalhei também no Super Tucano e, 
no final dos anos 90, o então presiden-
te Maurício Botelho me nomeou vice-
presidente industrial.

OPORTunIDADES
Minha geração teve muito mais 

oportunidades de crescer do que a 
atual geração de engenheiros. Hoje 
temos um grupo muito maior de profis-
sionais competindo. Só na Embraer são 
mais de três mil engenheiros. Por outro 
lado, a estrutura de formação profissional 
evoluiu muito e o início de carreira atual-
mente é mais bem sustentado, inclusive 
economicamente. Comparando com o 
meu tempo, os engenheiros de hoje co-
meçam bem melhor.

PARTIcIPAçãO nA AEITA
Acho importante participar da Asso-

ciação, seja pelo que devemos ao ITA, 
seja pelo relacionamento com os amigos, 
a oportunidade de discutir problemas co-
muns. É muito saudável e importante cul-
tivar. Além disso, nossa presença nesses 
eventos é um incentivo para as novas gera-
ções. Enfim, é um misto de retribuição com 
aproveitamento pessoal. É gostoso trocar 
conversa fiada. Nos últimos anos, não te-
nho sido dos mais envolvidos, até por falta 
de tempo. Participo sempre que posso, 
mas tem gente muito mais dedicada, como 
o Tomás Ratzersdorf, o Sidney Nogueira, o 
Décio Fischetti e o Ozires Silva.

EMB 145Satoshi Yokota (T64)



Por Francisco Galvão (T59)

vivências aeronáuticas
ao remetente - para uso dos correios

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

Em ___/___/___   Ass ______________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___

Com a aposentadoria de meu pai, 
nos mudamos para Guaratinguetá 
onde passei a jogar basquetebol, re-
mar e nadar no rio Paraíba, dançar, na-
morar e, às vezes, estudar. De aviação 
mesmo, quase nada.

Um dia, eu remava no rio Paraíba 
para ir “apanhar” melancias numa 
plantação da margem rio acima quan-
do um zumbido forte e diferente de 
tudo o que já ouvira até então, me 
fez ficar de pé me equilibrando sobre 
a catraia. O barulho foi aumentando 
mais e mais, e subitamente com um 
som ensurdecedor, surge da margem 
e passa sobre mim em voo rasante 
e velocíssimo um avião, fazendo-me 
cair de costas na água. Foi o meu pri-
meiro encontro com um avião a jato: 
era um dos barulhentos caças “Glos-
ter Meteor” da FAB.

No final do curso “científico”, como 
eram na época chamados os três  últi-
mos anos do atual ensino médio, fiquei 
sabendo que, na vizinha São José dos 
Campos, havia uma ótima escola de 
engenharia. Graças ao amigo Carlos 
Celso Amaral, que lá cursava o primei-
ro ano, fui visitar a escola em um fim de 
semana com  direito a baile e pouso no 
alojamento dos alunos. 

(Que o roberto Pereira não contou em seu livro “História da Construção aeronáutica no brasil)”

Que avião, que nada!
Lógico que adorei!
Passei a “rachar”, estudando nos 

fins de semana com as apostilas de 
meus colegas, que tinham ido para 
São Paulo para lá cursar o terceiro ano 
e o “cursinho” Anglo Latino. No fim do 
ano, sem grande convicção, e talvez 
por isso mesmo com muita calma, fui 
prestar o vestibular com o pé esquer-
do enfiado num chinelo, devido a um 
belo furúnculo!

Se não passasse, teria que ir para 
São Paulo enfrentar um ano trabalhan-
do e estudando à noite no cursinho. 
Resolvi então me preparar, descan-
sando uns dias na fazenda de meu tio 
em Cruzeiro. E foi lá, deitado debaixo 
de um  bambuzal, pensando na vida, 
e observando a evolução dos urubus, 
que recebi aquela  notícia fabulosa: eu 
entrara no ITA, o Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica!

Mas nos primeiros anos eram só 
equações e mais equações de pro-
blemas teóricos e exercícios infindos 
de tudo o que forma a base do ensino 
de engenharia; mas de avião mesmo? 
...Nada!

Quase não sobrava tempo para o 
aeromodelismo, mas cheguei a dese-
nhar e construir um planador da classe 

“Nordic A2”, mas “à la” 14-bis, com a 
empenagem horizontal dianteira, ou 
tipo “canard” (pato).

Eu e meu colega Ivan Costa Perei-
ra, um aeromodelista de mão cheia, 
nos inscrevemos para o campeonato 
brasileiro de 56, disputado no Rio de 
Janeiro. Só na pesagem no campo 
dos Afonsos  é que descobri que meu 
modelo estava abaixo do peso da clas-
se, e para competir precisava receber 
75 gramas adicionais de lastro. 

O lastro adicionado às pressas, e 
meu nervosismo de estreante frente 
ao público todo que ocorrera para as-
sistir o voo daquele planador que vo-
ava de “traz para frente”, não podiam 
resultar em outra coisa: “Crash” com 
perda total já no primeiro reboque! 

Para curar a frustração fomos à 
noite “bandolar” em Copacabana, e 
vimos em um ponto de ônibus uma 
dupla feminina, da qual a loira, se-
gundo concluiu o Ivã, era a mais lin-
da do Rio de Janeiro. Apanhamos o 
mesmo ônibus e nos preparávamos 
para tentar uma conversa quando 
a morena, me vendo, me sai com 
essa: Você não é o namorado da 
Luiza Irene? As duas eram de São 
José dos Campos!

A partir do terceiro ano, os cursos 

começaram a nos levar para a aviação 
de verdade.  Pela primeira (e única) 
vez consegui fechar com nota L (lou-
vor) todos os cursos de uma matéria: 
os de aerodinâmica. 

O presidente Kubitschek iniciava 
a construção de Brasília, e enquanto 
que a indústria aeronáutica patinava 
com a Fokker no Galeão, a indústria 
automobilística se mostrava como a 
grande promessa do futuro.

Eu, Fernando de Almeida, Joaquim 
Pinhão, e Rubem Carreirão fomos os 
4 únicos, entre os 60 alunos de minha 
turma a optar pela especialidade "Téc-
nica Aeronáutica". Meu trabalho de 
final de curso foi o anteprojeto de um 
avião cargueiro, quadrimotor, turbo 
hélice, e de 20 toneladas! Era um bi-
plano com placas fechando as pontas 
das asas, que hoje seriam chamadas 
de “winglets”, empenagem horizontal 
tipo "canard" (de novo!), e asas so-
pradas como as do avião "STOL" "Bre-
guet" 941.

No terceiro ano eu chegara a dar 
alguns voos de planador no clube do 
CTA, que era gratuito para os alunos, 
mas ainda não havia me empolgado 
muito. Somente nas férias de julho 
do último ano é que, tendo rompido 
o noivado, e ficado assim meio sem 
programa, decidi completar o curso 
de voo. Reatei o noivado, mas depois 
de ter feito meus primeiros voos solo 
e de navegação, voando num plana-
dor "Olympia", eu tinha adquirido 
uma segunda e irremediável paixão: 
o voo à vela! 

Era o sopro que faltava para ci-
mentar uma vocação iniciada pela 
curiosidade 23 anos antes, num han-
gar em Pindamonhangaba!

Maquete de ensaio em túnel do T. G.

O planador “Olympia Meise”


