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E mais

O tradicional encontro da comunidade iteana terá muitas novidades este ano. A 
programação do Sábado das Origens foi especialmente organizada para oferecer 
atrações para os diversos públicos – bixos e veteranos, crianças e adultos, maridos 
e esposas, namorados e namoradas. Haverá também a entrega do título de Sócio 
Honorário ao engenheiro James Pessoa, presidente da Vale Soluções e Energia. 
Participe e traga sua família! Pág. 7

Anel de Graduação 
será feito pela Vivara
A confecção do Anel de Graduação do ITA, cujo 
modelo foi escolhido por meio de votação, será 

feita pela joalheria Vivara. O anel terá a logomarca 
do ITA e será de prata, 7mm, com garantia 

permanente (polimento). Veja como fazer sua 
encomenda. Pág. 8

AEITA cria 
nova Diretoria
Luiz Carlos Rodrigues Calheiros (T95) é o novo 
diretor de Relações com Alunos da AEITA. A 
diretoria foi criada pela atual gestão da Asso-
ciação com o objetivo de aprimorar e dinamizar 
a interação e a comunicação com os futuros 
engenheiros, bem como viabilizar a implemen-
tação de ações e projetos de apoio, durante a 
permanência dos estudantes no ITA. Pág. 8

Elohim, Mayara e Caroline: “padrinhos” viabilizaram inscrições no vestibular

Campanha do CASD Vest 
ajuda alunos carentes

T2010

Família Iteana se encontra 
no Sábado das Origens

O presidente da Vale 
Soluções em Energia, 
James Pessoa, que será 
homenageado pela AEITA

A edição 2010 da campanha “Adote um Aluno”, do CASD Vestibulares, recebeu número recorde 
de colaborações. Graças ao apoio dos alunos, ex-alunos, professores do ITA e representantes 

das empresas e associações parceiras, foi possível subsidiar as inscrições para o vestibular de 
120 alunos do curso. Pág. 5
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Por que os engenheiros do ItA têm tanto sucesso profissional?
Por Valdemar W. Setzer (ELE 63)  -  www.ime.usp.br/~vwsetzer

• Contato: Edvânio Silva  
• edblessed@gmail.com  

• (12)  8145-6610 / 8812-8062

Assistindo a excelente palestra do 
Reitor Reginaldo Santos em 13/7/10 na 
Regional São Paulo, ocorreu-me formu-
lar a mim mesmo a pergunta do título 
acima. (A propósito, não está mais do 
que na hora de mudar a denominação 
para Diretor? Afinal, o ITA não é uma 
universidade para ter um reitor, é uma 
faculdade de engenharia, e todas as fa-
culdades no Brasil têm é um diretor!)

Sou conhecido em grande parte pe-
las minhas ideias e concepção de mun-
do pouco ortodoxas; vejam por exemplo 
meus artigos em meu site. Pois vou expor 
aqui mais uma delas, respondendo minha 
pergunta. Porém, em primeiro lugar, dei-
xem-me colocar a resposta que provavel-
mente é a padrão: os engenheiros do ITA 
têm tanto sucesso profissional devido à 
sua excelente formação acadêmica.

Pois para mim não é nada disso. Vou 
direto à minha tese, que tem duas partes: 
1. A concorrência do vestibular faz com 
que os alunos do ITA tenham um nível in-
telectual muito alto; 2. O “efeito H8” (para 
os não iteanos: H8 é o codinome dos pré-
dios onde moram os alunos do ITA).

A primeira causa do sucesso dos 
iteanos não precisa ser discutida. Seria 
apenas interessante caracterizar o que 
denominei por “nível intelectual”. Usan-
do a classificação das inteligências de 
Howard Gardner, trata-se do conjunto 
dos níveis das inteligências lógico-ma-
temática e linguística. No nosso mundo 
infelizmente excessivamente técnico 
e intelectualizado, essas capacidades 
intelectuais são fundamentais para um 
sucesso profissional. Tenho a impres-
são de que elas se manifestam princi-
palmente na capacidade de aprender, em 
qualquer área intelectual.

Ora, como o próprio Gardner enfati-
za, e também Daniel Goleman, não são 
essas as inteligências mais importantes 
para o sucesso profissional, e sim o que 
o primeiro chamou de “inteligência in-
terpessoal” e o segundo de “inteligência 
emocional”, e o que denomino de “inte-
ligência social”. Desenvolvi minha pró-
pria teoria a respeito. Essa inteligência é 
trimembrada, isto é, tem as três partes 
seguintes, cada qual com suas fun-
ções próprias, mas que se interceptam 
e deveriam funcionar harmonicamente, 

como na nossa constituição física cabe-
ça, tronco e membros (a ordem abaixo 
tem uma relação profunda com a ordem 
desses três últimos): 

1. Percepção e sensibilidade sociais. 
A percepção social significa estar aberto 
ao outro e perceber suas características. 
A sensibilidade social significa perceber 
especificamente as necessidades e ha-
bilidades do outro.

2. Compaixão e “com-alegria”. Am-
bas têm a ver com a habilidade de sen-
tir com o outro. Se este está sofrendo, 
sofrer junto com ele; se está contente, 
alegrar-se com ele.

3. Responsabilidade e ação sociais. 
Já é muita coisa ter percepção e sensi-
bilidade sociais, e também sentir com 
o outro. Mas isso não leva a nada se 
não resulta em um impulso de agir so-
cialmente em benefício do outro, o que 
chamo de ter responsabilidade social. E 
também não é suficiente ter esse impul-
so: é necessário levá-lo à ação e realizar 
algo social no mundo. É com essas ha-
bilidades que, percebendo-se certas ne-
cessidades dos outros, faz-se algo para 
satisfazê-las; atenção para o fato de que 
as necessidades podem ser físicas (por 
exemplo um local adequado de trabalho), 
culturais (p.ex. possibilidade de apren-
der) ou individuais (p.ex. possibilidade 
de criar). Percebendo-se as habilidades 
do outro, cria-se um ambiente para que 
ele possa exercitá-las. Sentindo-se algum 
sofrimento, alguma tristeza no outro, 
tentamos fazer algo para minorá-los ou 
revertê-los em alegria.

Pois bem, pergunto: nós aprende-
mos essas habilidades, constituintes da 
inteligência social, nas salas de aula do 
ITA? Não, nós as aprendemos no H8! A 
convivência social, diária, durante 5 anos 
em idade praticamente adulta, foi abso-
lutamente extraordinária. Todos tivemos 
que aprender a tolerar as idiossincrasias 
de nossos colegas e a nos ajudar mu-
tuamente. Um exemplo pessoal: eu fui 
morar com um colega bem mais adian-
tado; depois de algum tempo, achando 
algumas coisas estranhas, percebi que 
ninguém tinha conseguido morar com ele 
(por isso havia uma vaga em seu quar-
to, num daqueles apartamentos de então 
com apenas 2 quartos, e não de três), e 

isso me levou a fazer mais empenho em 
consegui-lo. Foi no H8 que desenvolve-
mos as habilidades sociais acima cita-
das, foi nele que desenvolvemos nossa 
inteligência interpessoal ou emocional. É 
óbvio que havia ainda a convivência diária 
fora dele, mas usei-o apenas para dar um 
rótulo. Vou ainda englobar no “efeito H8” 
a “disciplina consciente” que certamente 
ajuda no desenvolvimento da responsa-
bilidade social dos alunos, e a convivên-
cia com os professores, que também 
moravam no campus. Essa convivência 
produzia um respeito mútuo que, por 
exemplo, não encontro em vários colegas 
da USP que simplesmente desprezam os 
seus alunos.

Agora chego a um ponto absoluta-
mente essencial. Se estou correto, e o 
mais importante desenvolvimento que 
fizemos no ITA foi o social, para que 
fomos massacrados com um trabalho 
intelectual infernal? É óbvio que esse 
trabalho também nos desenvolveu inte-
lectual e cientificamente mas, se esse 
aspecto, segundo minha óptica, é se-
cundário, por que nos forçaram a estu-
dar e a trabalhar intelectualmente feito 
burros de carga de teorias e fórmulas? 
Não sei como está a situação hoje, mas 
na minha época no ciclo fundamental 
tínhamos uma prova de matemática a 
cada semana. Pois eu não sou capaz de 
dizer o que aprendi em cada uma dessas 
disciplinas, a menos de coisas muito 
vagas (p. ex. “sequência de intervalos 
encaixantes”...). Nunca vou esquecer o 
exame final de Física no fim do primei-
ro semestre – não o conteúdo, mas o 
seguinte: para fazê-lo, trabalhei 3 horas 
no ITA, e depois levei-o para casa em 
São Paulo e trabalhei mais 4 horas (e o 
pior é que todos sabíamos do critério de 
notas do então Departamento de Física: 
os professores jogavam as provas para 
o alto, as que caíam no chão recebiam 
zero, as que caíam em cima da mesa 
ficavam com 6,5 e as que não caíam ti-
ravam 10...). Em cada semestre da dis-
ciplina de Controle tínhamos três aulas 
por semana, com uma série de exercí-
cios para entregar de cada aula para a 
seguinte; no fim de cada semestre eu ti-
nha dois fichários de 5 cm de espessura 
cheios dos exercícios que eu tinha feito 

(e a única coisa que lembro disso tudo 
era que havia uma tal de transformada 
de Laplace...). Para que, senhores, para 
que tanto massacre? 

Certamente poderíamos ter apren-
dido o essencial, e feito o necessário 
desenvolvimento intelectual e científico 
sem todo esse massacre, sem a tensão 
e a sem a falta de sono que nos perse-
guia constantemente.

Concluindo, preciso dizer que a hu-
manidade está cada vez mais antissocial. 
Portanto, o desenvolvimento da socia-
bilidade dos alunos, em todos os níveis 
de escolaridade, está ficando cada vez 
mais premente. O “efeito H8” preenche 
uma boa parte dessa necessidade. Mas 
queria deixar duas propostas concretas 
para melhorar aquele desenvolvimento 
ainda mais. A primeira é que se discutam 
atividades que podem ser tomadas para 
o desenvolvimento social consciente dos 
alunos, como por exemplo ações sociais 
conjuntas em prol de necessitados da 
região. A segunda é fundamental e clara-
mente implementável: que se introduzam 
disciplinas de atividades artísticas obri-
gatórias, como Leitura Dramática (intro-
duzi uma disciplina dessas no Instituto 
de Matemática e Estatística da USP, com 
enorme sucesso; infelizmente ainda é só 
uma optativa, vejam artigo em meu site), 
flauta doce (o instrumento ideal para ini-
ciação musical), canto coral, cerâmica, 
pintura, etc. A atividade artística equilibra 
o trabalho intelectual abstrato, e dá ener-
gias para enfrentar este último, sendo 
também uma ferramenta extraordinária 
para o desenvolvimento social. Costumo 
brincar com um exemplo de um aluno 
que chega de manhã à USP todo contente 
dizendo para si: “Oba, hoje teremos Lei-
tura Dramática”. Mas quero ver alguém 
achar um aluno dizendo “Oba, hoje tere-
mos Cálculo III!” (Nada contra Cálculo III 
do IME-USP, é só um exemplo fictício!)

Aposto que se essas duas propostas 
forem implementadas, especialmente a 
segunda, e que se a exigência intelectu-
al, se continua como era em minha épo-
ca, passe a ser mais razoável e menos 
massacrante, o ITA formará engenheiros 
humanamente mais completos, de ainda 
muito mais sucesso e de impacto muito 
maior na sociedade.
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Entenda o caso
Os conflitos entre alunos e o DCTA tiveram início a partir de um conjunto de fa-

tores ocorridos no final de 2009. Quase que concomitantemente ao início das obras 
de reforma dos alojamentos, a administração do H-8 deixou de ser responsabilidade 
do ITA, passando para a PASJ (Prefeitura Aeronáutica de São José dos Campos).  

Em seguida, houve o processo de desocupação dos apartamentos pelos for-
mandos e de distribuição dos novos alunos nos locais vagos. Vieram também as 
mudanças administrativas que culminaram na publicação, em meados de abril, de 
uma nova Norma Padrão de Ação, bem mais restritiva do que a anterior. Em paralelo, 
incidentes de cunho disciplinar provocaram confrontos entre estudantes e o DCTA.

Atualmente, o reconhecimento do CASD como legítimo representante dos alu-
nos tem possibilitado o diálogo entre as partes.

Os alunos do ITA têm conseguido, 
com a intermediação do CASD, retomar 
gradativamente o diálogo com o DCTA. 
Desde que a administração do H-8 deixou 
de ser responsabilidade do ITA, passando 
para a PASJ (Prefeitura Aeronáutica de 
São José dos Campos) - no final de 2009 
-, várias mudanças foram implementadas 
nos alojamentos, causando polêmicas, 
desentendimentos e desconforto entre as 
partes (veja texto nesta página).  

A AEITA tem procurado se posicio-
nar como voz conciliadora, visando o 
restabelecimento da harmonia e da boa 
convivência, para que os alunos pos-
sam se concentrar no escopo principal 
de sua permanência no ITA: a formação 
profissional e pessoal.

Segundo Leonardo Carvalho, pre-
sidente do CASD, a negociação com o 
DCTA já resultou em algumas medidas 
de flexibilização. Outras questões aca-
baram não sendo resolvidas a contento, 
como é o caso da expulsão do presi-
dente da Atlética do H-8. Ele foi punido 
por incidentes ocorridos no jogo Deu-
ses versus Bixos (Olimpíadas Internas), 
quando houve queima de fogos de arti-
fício, prática proibida no DCTA. O aluno 
só poderá solicitar novamente o direito 
de morar no alojamento no início do pró-
ximo ano.

Tanto o DCTA quanto o CASD se 

Alunos retomam diálogo com o DCtA
comprometeram trabalhar por soluções 
conciliatórias, conforme se pode verifi-
car a seguir:

Solicitações dos alunos ao DCTA: 
foram abrandadas ou retiradas algumas 
regras novas que haviam sido inseridas 
na NPA, como a proibição de visitas de 
qualquer espécie após as 22h, neces-
sidade de autorização para a utilização 
de murais, proibição do consumo de 
bebidas alcoólicas, entre outras. Foi 
ampliado o horário de recebimento das 
mensalidades do H-8, para facilitar o 
pagamento por parte dos alunos. Estão 
em andamento as negociações para 
reclamações como a demora no atendi-
mento de ordens de serviço para o con-
serto de problemas nos apartamentos, 
imprecisões nas informações sobre as 
reformas no H8, principalmente no que 
se refere a datas e ao prosseguimento 
da obra.

Solicitação do DCTA aos alunos: 
seguir as regras da nova NPA. Se-
gundo Leonardo, a maior atenção na 
conservação do H-8, a solicitação de 
autorização para execução de eventos 
e a diminuição do barulho para não atra-
palhar os moradores da Vila vêm sendo 
parcialmente respeitadas. A ocupação 
do HTO (hotel de trânsito dos oficiais) 
ainda tem causado alguns problemas.

“A separação correta do lixo reciclá-

vel, o pagamento correto das mensali-
dades e o recadastramento dos alunos 
(identificando onde cada aluno mora) 
ainda estão pendentes”, reconhece o 
presidente do CASD. 

O estudante explica que o DCTA de-
monstrou confiança no CASD ao aceitar 
que o DOO (Departamento de Orienta-
ção e Ordem) ajudasse com o pagamen-
to das mensalidades (antes de notificar 
os alunos para expulsão do H-8) e ao 
solicitar ajuda ao DE (Diretório Executi-
vo) para efetuar o recadastramento dos 
alunos. “Quanto à separação do lixo, 
mesmo antes de solicitação, o DE já es-
tava trabalhando no assunto junto ao ITA 
com uma campanha de conscientização 

ambiental”, afirma Leonardo.
Quanto à setorização – outro ponto 

polêmico, que gerou críticas da comu-
nidade iteana -, o presidente do CASD 
afirma que o processo vem sendo im-
plementado aos poucos, pela falta de 
espaço. “No momento não pode ser re-
alizada como desejado inicialmente pela 
PASJ. O ponto foi levantado na última 
reunião entre o reitor, prefeitura e alunos, 
e como não era uma ação imediata, o 
assunto ficou para ser tratado posterior-
mente”.

As formaturas diárias foram reduzi-
das de todos os dias por volta das 18h 
para somente s exta pela manhã, antes 
da aula, sem farda.
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Placa t80
A T80 inaugurou no dia 7 de agosto a placa de sua turma, com 
participação maciça dos colegas. Foram 48 presenças, que chegaram 
a 83, com familiares e convidados. “Tivemos oportunidade de 
encontrar alguns “mocados” que não víamos desde a formatura, há 
30 anos. Também foi legal ouvir comentários emocionados de colegas 
que não visitavam o ITA há muito tempo e aí foi sessão nostalgia 
pura”, conta Aldo Teshima.

FADA recebe mais de r$ 30 mil

São Paulo aprende sobre cachaça

Desafio iteano pode 
dobrar doações

Um iteano anônimo lançou 
o desafio de dobrar as 

doações ao FADA (Fundo 
AEITA de Apoio). Durante 
o mês de setembro, ele 
contabilizou as doações 

ao FADA e depositará igual 
quantia, até o limite de R$ 4 
mil. Participe você também 
das ações sociais da AEITA!

 2008 2009 2010* Total

Indeterminado     200,00  1.300,00       500,00    2.000,00 

Atlética  2.375,00  1.042,05     3.417,05 

AeroDesign      500,04        500,04 

Itandroids      400,08        400,08 

Iteano na Nasa      1.000,00    1.000,00 

Casa de Repouso      2.351,00    2.351,00 

Bolsa Aluno   3.000,00  15.938,65  18.938,65 

Olimpíada de Matemática   1.200,04    1.000,00    2.200,04 

Haiti via CNBB**         850,04       850,04 

Total por ano  2.575,00  7.442,21  21.639,69  31.656,90 

*Até 31 de agosto ** Foram repassados R$ 1.000,00 totalizados com doações “Indeterminadas”

Mineiros se encontram no 
Pinguim

 
Os iteanos de Belo Horizonte reuniram-se no dia 19 de agosto na 

choperia Pinguim. Veja depoimento de Lorenzo Cuadros (T94): 
“Tivemos momentos extremamente agradáveis, regados ao sabo-

roso chope do local, que só terminaram pela necessidade de voltarmos 
para os braços das nossas respectivas. O frio da noite e o bom humor 
dos participantes foram o pano de fundo do encontro, que contou com 
a ilustre presença do nosso veteraníssimo Levi Henrique (T58)! 

O Levi dividiu conosco uma ideia que funciona bem nos encontros 
da turma dele que é a de trazer para os encontros também as(os) 
companheiras(os). Na minha opinião, é uma excelente ideia, até mes-
mo para que estas(es) possam dividir com alguém a experiência úni-
ca que têm em conviver com um(a) 
ITEANO(A)!

Agora que vimos que a coisa 
funciona, vamos para o próximo en-
contro com novidades. A sugestão 
é de nos encontrarmos a cada dois 
meses. Gostaria também de pedir ao 
colega Eduardo Barbeitos para apro-
veitar o próximo encontro para dividir 
conosco o bizu que ele tem guardado 
para nós!”

Dentre as ações implementadas com su-
cesso pela atual Diretoria da AEITA, destaca-
mos o apoio, em plena carga, às ações so-
ciais. Como podem ver abaixo, recebemos e 
repassamos doações para os projetos ITEANO 
na NASA, Bolsa Alunos Carentes do ITA (as 
necessidades básicas dos alunos estão sen-
do supridas, a Bolsa AEITA-AASD-ITA já tem 
seus recursos garantidos até o final do ano de 
2010), ajuda humanitária ao HAITI (via CNBB), 
Competição Internacional de Matemática, 
Construção da Casa de Repouso Nosso Lar.

Desde 2008, mais de R$ 30 mil foram 
doados. Confira ao lado:

Veja trechos do relato do Fábio Luzo Alves 
sobre a palestra do Jairo Martins (T74), 
em encontro da Regional São Paulo no dia 
10 de agosto.
“Pessoal, a noite foi muito boa. O assun-
to já chama a atenção: Cachaça. Mas o 
melhor foi a excelente palestra do Jairo 
Martins ELE-74, o Cachacista - www.
ocachacista.com.br/
Algumas curiosidades:
• O costume de beber cachaça e con-
fronto com outros países: no México, por 
exemplo, é comum em qualquer restau-
rante oferecerem uma tequila (e eu, numa 
gafe, pedi uma caipiroska...);
• História - explicou os primórdios da Ca-
chaça, as bebidas típicas de cada país. 
Relato de um engenho em 1520 em Porto 

Seguro, Bahia;
• Origem do nome “cachaça” - talvez re-
lacionado a amolecer a carne de porco, 
cachaço;
• Rótulos históricos: quando Janio Qua-
dros renunciou havia um com os dizeres 
“Forças Ocultas”;
• Está para ser decretado o dia da Cacha-
ça como 13 de Setembro, dia da Revoga-
ção da Proibição em 1661;
• A Cachaça foi o primeiro destilado da 
América Latina. O Rum é filho da cachaça!;
• Origem da Caipirinha - da gripe espa-
nhola em 1918 quando inicialmente se 
misturava suco de limão, mel e cachaça;
• Exportação: Menos de 1% da produ-
ção brasileira de cachaça é exportado por 
cerca de180 produtores para cerca de 
60 países, sendo quase 50% destinado à 
Alemanha(24%), Estados Unidos(13%) e 
Paraguai(11%);
• Evite cachaça apócrifa! Tem que ter 
rótulo com informações de origem, fabri-
cante, etc.;
• Cachaça x Tequila - tempo de produção: 
cana de açúcar 1,5 anos, agave 9 anos. 
Vantagens operacionais;
• Foram muitas perguntas. Alguns se pre-
pararam para a palestra, como o Pedro 
John.Vinho, cerveja... Cadê a cachaça?

De pé: Ricardo Poley (T93) de casaco amarelo; Daniel 
(americano amigo do Hani); Eduardo Barbeitos (T93) de 

óculos; Gustavo Artuzo (T03) atrás do Levi; Levi Henrique 
(T58) de casaco marrom; Paulo Vinícius (T96) de branco com 

ombros cinza; Hani Yehia (T88) de camisa listrada; Rodrigo 
Escobar (T94) de camisa branca com casaco escuro. Sentados: 

Gustavo Mazzoni Mitt (T93) de óculos com uma mecha 
grisalha sensual; Rodrigo Leite (T94) de gravata; Lorenzo 

Cuadros (T94) o mais bonito da foto; Rodrigo Fernandes (T96) 
de jaqueta preta com duas listras brancas
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eSPAçO AlunOS

Veículo Aéreo não tripulado 
para Inspeção de linhas de transmissão

Uma parceria entre CHESF, ITA, FCMF e CESAR

eSPAçO FCmF

Campanha do CASD Vest 
bate recorde

A edição 2010 da campanha “Adote um Aluno”, do CASD Vestibulares rece-
beu número recorde de colaborações. Graças ao apoio dos alunos, ex-alunos, 
professores do ITA e representantes das empresas e associações parceiras, foi 
possível subsidiar as inscrições para o vestibular de 120 alunos do curso. Nos 
dois últimos anos, o número de beneficiados foi de 70 (2008) e 81 (2009).

A campanha “Adote um Aluno” tem como objetivo angariar fundos para 
viabilizar a inscrição para os diversos vestibulares que os alunos prestarão. Os 
estudantes escrevem uma carta contando um pouco de sua história, dificulda-
des e sonhos, além do curso e faculdade que desejam frequentar. O “padrinho”, 
por meio da campanha, pode então “comprar” a carta do aluno pelo preço 
de sua inscrição no vestibular e ajudá-lo a alcançar o sonho de se tornar um 
universitário.

O CASD Vestibulares é uma associação entre alunos do ITA e a Prefeitura 
de São José dos Campos, sem fins lucrativos, que visa dar aulas de qualidade 
para vestibulandos comprovadamente sem renda para frequentarem outros cur-
sinhos preparatórios. As aulas são ministradas gratuitamente por alunos do ITA. 

Os alunos que entram no CASD Vest (após um vestibulinho e uma entrevista 
de renda) pagam simbólicos R$ 35 de mensalidade. São 520 alunos cursando 
em 2010, visando todos os tipos de cursos superiores, de Medicina ao ITA. 

Nesta época de inscrição aos vestibulares, a taxa de inscrição para cada 
escola varia em torno de R$ 100 por aluno. Os alunos buscam isenção ou aba-
timentos desta taxa junto às escolas, mas nem todos conseguem.

Saiba mais sobre o CASD Vestibulares em: www.casdvest.org.br ou envie 
um e-mail: mkt@casdvest.org.br

Primeiro Protótipo 
do VANT-CHESF 
manufaturado para 
validar conceitos e 
procedimentos de 
projeto de aeronaves 
não tripuladas de 
pequeno porte.

O Instituto Tecnológico de Aero-
náutica – ITA e a Fundação Casimiro 
Montenegro Filho – FCMF firmaram 
Acordo de Parceria com a Compa-
nhia Hidro Elétrica do São Francisco 
– CHESF e o Centro de Estudos e Sis-
temas Avançados do Recife – CESAR, 
tendo como objeto desse instrumento 
o projeto, a construção, a integração e 
os testes de um VANT - Veículo Aéreo 
Não Tripulado – para inspeção de li-
nhas de transmissão de energia elétri-
ca. Essa parceria é parte do Programa 
CHESF de Pesquisa e Desenvolvimen-
to – P&D, ciclo 2005/2006, aprovado 

pela Agência Nacional de Energia Elé-
trica – ANEEL em 2007.

As atividades de pesquisa e de-
senvolvimento do projeto, que terá du-
ração de trinta meses, foram iniciadas 
em janeiro de 2010 e incluem cerca 
de 20 colaboradores do ITA e 6 do CE-
SAR, entre pesquisadores, engenhei-
ros e técnicos.

Para atingir as metas previstas 
no plano de trabalho do projeto, o ITA 
congrega esforços de três Divisões de 
Ensino, a saber: Divisão de Engenha-
ria Aeronáutica, Divisão de Engenha-
ria Eletrônica e Divisão de Engenharia 
Mecânica. Entre as especialidades re-
queridas destacam-se: aerodinâmica, 

propulsão, estruturas, mecânica de 
vôo, guiamento e controle, comunica-
ções de dados/vídeo e imageamento.

O Sistema VANT, proposto para 
essa aplicação, inclui uma aeronave 
não tripulada especialmente projetada 
para operar em ambiente sujeito a for-
tes rajadas de vento e dotada de siste-
mas aviônicos capazes de controlar a 
aeronave de modo a fazê-la seguir uma 
trajetória pré-programada no plano de 
vôo do piloto automático, a cerca de 50 
m da linha de transmissão, com o obje-
tivo de captar imagens que permitam a 
visualização dos elementos constituin-
tes da linha, como cabos, emendas, 
isoladores e espaçadores, por exem-
plo. Além disso, o sistema deve ser ca-
paz de se comunicar com uma estação 
em solo instrumentada na forma de um 
cockpit virtual através da qual o piloto 
humano possa acompanhar o vôo atra-
vés da imagem de uma câmera de pilo-
tagem e, se necessário, realizar ações 
corretivas na rota do VANT.

A carga útil da aeronave é o sistema 
de imageamento composto por uma 
plataforma giroestabilizada e câmeras 
sensíveis ao espectro da luz visível e à 
faixa de infravermelho, sendo esta fun-
damental para identificação e localiza-
ção de pontos quentes nos elementos 
da linha de transmissão. O enlace de 
vídeo permite ao inspetor em solo cum-
prir a sua tarefa, sem sujeitar-se aos 
riscos inerentes à inspeção aérea con-
vencional que usa helicóptero tripulado, 
com custo significativamente inferior 
para a empresa de energia elétrica.

Apesar da abordagem pragmática 
que um projeto dessa natureza suge-
re, a infra-estrutura de laboratórios do 
ITA voltada para o desenvolvimento, a 
fabricação e os testes de VANTs será 
beneficiada com a aquisição de equi-
pamentos e sistemas, com impacto 
direto e indireto na formação de alu-
nos de graduação e de pós-graduação 
do ITA nessa área emergente no Brasil 
e em várias partes do mundo.



AeItA nA web

Uma parceria entre o ITA, a AEITA 
e a rede Universia permitirá o res-
gate da memória da escola, 
por meio do Projeto 60 
Anos. A iniciativa pre-
vê o lançamento de um 
hotsite, com informações 
históricas, galeria de fotos 
e imagens, vídeos e aulas, 
galeria de alunos ilustres, espaço do 
aluno, ex-aluno, professores, ex-pro-
fessores, mensagem da reitoria, notí-
cias e clipping (notícias sobre os 60 
anos do ITA publicadas pelos meios 
de comunicação).

O Projeto 60 Anos está realizan-
do também um mapeamento dos ex-
alunos, identificando suas áreas de 
atuação profissional e mercado de 

trabalho. Esse levantamento tem o 
apoio da AEITA, do ITA e das 

redes sociais.
O resultado do 

trabalho será apre-
sentado durante a 
cerimônia de come-

moração dos 60 Anos 
do ITA, a ser realizada no 

dia 15 de outubro de 2010. 
Universia é a maior rede 

ibero-americana de colaboração 
universitária, que integra 1.169 
universidades e instituições de 
educação superior em 23 países. 
As universidades parceiras do 
Universia representam 13,5 mi-
lhões de estudantes e professores 
universitários.

XII Competição SAE BRASIL AeroDesign
21 a 24/10 no aeroporto do DCTA  - www.saebrasil.org.br

AeItA.net traz informações 
exclusivas para iteanos

Lançamento no h8 e para 
turmas recém formadas

No dia 23 de maio, a AEITA lançou o AEITA.net para os atuais alunos das 
turmas 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14. Seguem alguns números que mostram a 
forte aceitação das turmas:
• Foram cadastrados 1.025 alunos e ex-alunos e obtidos mais 75% de usuários 

registrados e confirmados no sistema de informações;
• Mais de 7.000 notificações de atualizações de dados, sendo mais de 1.000 

atualizações de informações de contato e mais de 4.000 requisições de contato;
• 25% dos usuários entraram com dados salariais;
• Mais de 1.100 perfis de redes sociais foram importados (LinkedIn, Orkut e Twitter);
• Na semana do lançamento houve mais de 3.500 visitas e mais de 38.000 

pageviews.

Como participar
• Como usuário - Convites para entrada no sistema foram enviados para todos 

os emails cadastrados na AEITA. Caso não tenha recebido, cadastre-se via 
site. Será necessário informar o CPF, a ser checado com os dados da AEITA, 
para comprovar a condição de iteano.

• Como líder de turma/iniciativa/dono de lista - Crie o grupo (se ainda não existir) 
referente a sua lista na Aeita.net e cadastre o email listas@aeita.net como admi-
nistrador da sua lista. Incentive seus colegas mais próximos a utilizar o sistema. 
Quanto mais gente usando, mais valor o serviço prestado pela AEITA terá.

A AEITA acaba de disponibilizar 
um novo serviço online para a comu-
nidade iteana. Trata-se da AEITA.net, 
um diretório colaborativo para manter 
contatos e outras informações de in-
teresse organizadas e protegidas de 
pessoas externas, uma evolução do 
diretório do livro “Histórias para Con-
tar, Amigos para Encontrar” com mui-
tas vantagens.

A plataforma tecnológica para o 
serviço é desenvolvida e operada por 
iteanos das turmas 07, 09, 10 e 11, 
que fundaram a empresa RedeAlum-
ni. A empresa nasceu de um projeto 
patrocinado pelo ITA, com especial 
apoio do vice-reitor do ITA, Professor 
Fernando Sakane (T68).

Hoje a RedeAlumni tem apoio fi-
nanceiro da FINEP e oferece produtos 
e serviços de inteligência de negócios 
e marketing de relacionamento para 
instituições de ensino superior e asso-
ciações, como é o caso da AEITA.

Funcionalidades
A AEITA.net usa como base a 

tecnologia de redes sociais, como 
LinkedIN e Facebook, onde é possí-
vel cadastrar seu perfil, ver o perfil de 
colegas e adicioná-los como amigos. 
No entanto, o objetivo da AEITA.net é 
centralizar a informação de iteanos de 

forma organizada, segura e totalmente 
controlada pela AEITA, isto é, desen-
volver uma rede social privada com 
o foco na praticidade de acessar os 
dados e na sua segurança, diferente-
mente das demais redes sociais.

Além de fortalecer a comunicação 
e o relacionamento dentro da comu-
nidade, o AEITA.net ainda traz dois 
grandes pilares de desenvolvimento 
e benefícios para a comunidade: (1) 
um Painel de Emprego no qual todos 
podem tanto postar oportunidades 
profissionais quando procurar novas 
oportunidades. Além disso, empresas 
de recrutamento poderão postar va-
gas premium para a comunidade. (2) 
O outro pilar é um Clube de Descontos 
exclusivos para a comunidade. Nele, o 
associado em dia com a AEITA poderá 
obter descontos de produtos/serviços 
de diversas empresas de SJC, e es-
tamos trabalhando para ampliar ainda 
mais o Clube de Descontos.

Pensando nas particularidades da 
comunidade iteana, a AEITA.net já se 
integra a listas de emails do Yahoo 
Groups, Google Groups e outras. Há 
possibilidade de fazer buscas no di-
retório por apelidos, apartamentos 
e iniciativas do H8. E para demons-
trar o que o AEITA.net oferece para 
agregar informação sem comprometer 

a privacidade dos indíviduos, a AEITA.
net inicia uma inédita pesquisa de 
comparação salarial entre as turma. 
Participe e veja se você está abaixo 
ou cima da média da sua turma (toda 
informação salarial é encriptada com 
algoritmo RSA e anonimizada).

Privacidade e Segurança
O sistema implantado dará total 

controle ao usuário iteano para decidir 
se divulga ou não suas informações 
pessoais para colegas, baseando no 
princípio da reciprocidade. O nível de 
privacidade é uma escolha do indiví-

duo e não poderia ser diferente. Mas 
vale lembrar que a rede é exclusiva 
para colegas iteanos, devidamente 
validados com os cadastros da AEITA.

Quanto à segurança, o sistema foi 
desenvolvido desde o princípio com 
uma grande preocupação com a segu-
rança dos dados, utilizando as melho-
res tecnologias e boas práticas. Todas 
as informações sensíveis no banco de 
dados são encriptadas, e o sistema é 
imune a quaisquer ataques de SQL in-
jection, de XSS, e todas as falhas de 
segurança que abundam atualmente 
nos sistemas web.

Projeto resgata 
memória do ITA
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AeItA InFOrmA

O presidente da Vale Soluções 
em Energia (VSE), James Pessoa 
(foto), recebe no dia 23 de outu-
bro, o título de Sócio Honorário da 
AEITA. A homenagem foi criada 
com o objetivo de demonstrar o 
reconhecimento da comunidade 
iteana às personalidades que te-
nham prestado serviços relevantes 
à AEITA ou ao ITA. O homenagea-
do deve se destacar pela qualidade 
de suas realizações e pelo elevado 
conceito profissional. 

A VSE - Vale Soluções em 

O Sábado das Origens de 2010, que acon-
tece nos dias 22 e 23 de outubro em parceria 
com o ITA, está repleto de novidades, com 
atrações organizadas com carinho para toda 
a Família Iteana. Será um evento especial, em 
comemoração aos 60 anos do ITA em São 
José dos Campos. 

Enquanto os iteanos trocam figurinhas e 
se divertem contando suas histórias durante 
o churrasco, esposas, maridos, namoradas, 
namorados e crianças poderão curtir o espaço 
da beleza e estética, massagem, brinquedos 
infláveis (piscina de bolinhas, cama elástica, 
tobogã) e ainda acompanhar (e, com sorte, 
ganhar!) o sorteio de vários brindes (hospeda-
gem, jantares, cestas entre outros).

Na sexta-feira haverá o descerramento de 
placas de Turmas e de uma placa em home-
nagem aos fundadores da AEITA. Em seguida, 
será realizada a tradicional Procissão do Pro-
feta e, no sábado, haverá o pré-lançamento 
do livro Histórias para Contar, Amigos para 
Encontrar.

22 de outubro de 2010 – 6ª feira

Início das 
atividades

Local Atividade

18h30 Salão Negro Recepção e Coquetel aos 
Participantes

19h Piso da 
Reitoria

Inauguração das placas Turma 
94 e Sócios Fundadores AEITA

20h Espaço CTA Procissão do Profeta

23 de outubro de 2010 - Sábado

Início das 
atividades

Local Atividade

8h Salão Negro Welcome coffee - Recepção e 
registro dos participantes

8h30 Auditório 
Lacaz Netto

A.G.O. primeira convocação

9h Auditório 
Lacaz Netto

A.G.O. Início (Prestação de 
contas)

10h Hall Auditório 
Lacaz Netto

Coffee Break

10h15 Auditório 
Lacaz Netto

Pré-Lançamento do livro “ 
Histórias para contar, Amigos 
para encontrar
Lançamento do anel de 
graduação do ITA    

10h40 Auditório 
Lacaz Netto

Homenagem James Pessoa 
(Diretor - presidente VSE – Vale 
Soluções em Energia)

11h Auditório 
Lacaz Netto

Palavra do Magnífico Reitor do 
ITA - Brigadeiro Reginaldo dos  
Santos

11h30 Auditório 
Lacaz Netto

Encerramento das atividades 
no auditório – Palavra do 
presidente da AEITA

11h45 ITA Visita nas instalações ITA

13h COCTA Churrasco (atrações para toda 
a família!) 

17h COCTA Encerramento

Família Iteana se reúne no Sábado das Origens

Conheça nosso Sócio honorário
Energia é patrocinadora de mestrados 
profissionalizantes do ITA e está finan-
ciando o projeto de duplicação das ins-
talações da escola. Criada em 2007, é 
uma empresa de vanguarda em pesqui-
sa, desenvolvimento de equipamentos 
e sistemas integrados para a geração 
distribuída de energia. Seus investimen-
tos estão concentrados em pesquisa e 
desenvolvimento de turbinas, gaseifi-
cadores e motores a combustão para 
geração de energia para uso industrial.

Graduado em Engenharia Mecâ-
nica pela PUC-RIO e mestre em En-

genharia Mecânica pela mesma insti-
tuição, James Pessoa preside a VSE 
desde a sua fundação. Durante cinco 
anos, (2004-2008) ocupou o cargo 
de Diretor do Departamento de Parti-
cipações Siderúrgicas da Vale, sendo 
responsável pela concepção e desen-
volvimento de importantes projetos 
siderúrgicos no Brasil e no exterior.

Em função de sua larga experiência 
e capacitação nas áreas de Siderurgia 
e Administração, durante o mesmo 
período, foi membro dos Conselhos 
de Administração da CSI – Califórnia 

Steel Industries, da Usiminas e da 
ThyssenKrupp CSA – Companhia 
Siderúrgica do Atlântico.

A programação prevê ainda o lançamento 
do Anel de Graduação do ITA, escolhido por vo-
tação online. Haverá a concessão do Título de 
Sócio Honorário da AEITA ao presidente da Vale 
Soluções em Energia (VSE) (veja texto nesta 
página).

No churrasco, além de boa comida e bebi-
da e as atrações e atividades para toda a famí-
lia e convidados, promoveremos em conjunto 
com o Bixaral excursões ao H-8.

Aguardamos você para esse Sábado das 
Origens muito especial para a comunidade ite-
ana. Participe!

Valores:
•60,00 - para iteanos que estão com a sua 

anuidade paga e seus familiares 
• 65,00 - para iteanos que não estão com a 

sua anuidade paga e seus familiares 
• Crianças até 7 anos não pagam

Instruções de pagamento, favor entrar em 
contato com a secretaria da AEITA - aeita@aei-
ta.com.br ou (12) 3941-4002 

Encontro deste ano 
terá atrações para 

todos os públicos

Encontro deste ano 
terá atrações para 

todos os públicos

Programação
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Por Francisco Galvão (T59) 

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

SeCretArIA

Surge a embraer

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	___/___/___

Ainda aluno do ITA eu havia acom-
panhado com grande entusiasmo a 
criação do GEIMA, Grupo Executivo 
para a Implantação da Indústria de 
Material Aeronáutico. Cheguei mesmo 
a ir ao Rio de Janeiro junto com o Prof. 
Vandaele para participar de debates 
sobre o tema, organizados pela AAAI-
TA (hoje AEITA).

Com a renúncia do presidente Jâ-
nio Quadros, e o posterior golpe militar 
de 64, o assunto desapareceu da pau-
ta até que em 67, ressuscitado pelo 
CTA, o projeto saiu do papel com o 
decreto de criação da estatal Empresa 
Brasileira de Aeronáutica, a Embraer.

Diferentemente do que todos nós 
esperávamos, e das diretrizes que ha-
viam sido estabelecidas pelo GEIMA, 
os incentivos fiscais e isenções para 
a importação de material aeronáutico 
do decreto não eram aplicáveis para a 
indústria aeronáutica em geral, mas só 
e unicamente para a Embraer!

Evidentemente a situação da nei-
va, e de suas empresas “irmãs”, a 
Aerotec e a Motortec, passou de des-

confortável para inviável já a médio 
prazo. Mas eram os anos do regime 
militar, e não havia a quem apelar. 

A FGV e o “Salão Aeroespacial”

Com as coisas andando mais 
devagar, aceitei a proposta do Breno 
Junqueira, segundo sócio majoritário 
da Neiva, e fui fazer um curso intensi-
vo de Administração de Empresas na 
FGV paulistana. Foi uma excelente ex-
periência, pois na eclética turma havia 
de aeromoça e dono de restaurante a 
diretores e gerentes de empresas.

No final do curso de psicologia 
para administradores, conseguimos 
que a mestra chorasse na última aula, 
ao receber um lindo “bouquet” de 
rosas. Jurou que era a primeira vez 
que isto ocorria em sua carreira. No 
curso de produtividade, do Prof. War-
shauer, consegui ser dispensado de 
exame depois de escrever uma fábula 
usando índios brasileiros para discu-
tir modelos econômicos, e a meu ver 
antecipando o que hoje chamamos de 
globalização.

Entre nossas visitas teve uma in-
teressantíssima, feita a uma indústria 
fabricante de óleos essenciais, que são 
óleos usados como matéria prima para 
fabricação de aromas de alimentos, 
perfumes, sabonetes, etc. 

Lá fomos apresentados a um “per-
fumista” suíço que para manter impe-
cáveis os seus dons olfativos, morava 
fora da Grande São Paulo, para onde 
às vezes era trazido de carro, com ar 
condicionado evidentemente. 

Não sei se era puro “marketing”, 
mas nos foi afirmado que com seu 
enorme nariz, ele era capaz de notar 
traços e sentido (se levógiro ou des-
trógiro) de moléculas que não eram 
detectáveis nem mesmo pelo espec-
trômetro de massa do laboratório!

Ainda sob os ecos da criação da 
Embraer, a Alcântara Machado, com 
o apoio do Ministro da Aeronáutica, 
realizou em setembro de 73 em São 
José dos Campos, o Primeiro Salão 
Aeroespacial Brasileiro, que foi um 
espetáculo inusitado, e até hoje não 
repetido.  .  

O protótipo do Lanceiro

Era uma oportunidade para a nei-
va mostrar seus produtos, e eu em 
São José no projeto, e o Eng. Paulo 
Giarola em Botucatu na fabricação, 
nos empenhamos a fundo para termi-
nar a tempo o protótipo do Lanceiro, 
a versão para o mercado civil do Re-
gente ELO, modificado para acomo-
dar passageiros com todo o conforto, 
e com eletrônica de bordo compatível 
aos aviões quadriplaces do mercado. 

O protótipo acabou ficando pronto 
para a apresentação estática e em vôo 
no Salão. 

Nele tivemos apresentações de 
aviões dos mais variados tipos, como 
o enorme Galaxy americano, o fantás-
tico harrier de decolagem vertical, e o 
recém lançado Airbus. Os “shows” de 
acrobacias eram diários, e Bertelli, um 
dos mais famosos pilotos acrobáticos 
nacionais, estava no stand da neiva 
no dia da apresentação acrobática do 
piloto Scotty McCray.

nova diretoria
Luiz Carlos Rodrigues Calheiros (T95) é o novo diretor de Ação Social da 

AEITA. Flávio Eitor Barbieri (T64) assume a área de Relações com Alunos As 
novas diretorias foram criadas pela atual gestão da Associação com o objetivo 
de aprimorar e dinamizar a interação e a comunicação com os futuros engenhei-
ros, bem como viabilizar a implementação de ações e projetos de cunho social.

Ao aceitar o convite do presidente Marcelo Dias (T94), Calheiros se colo-
cou à disposição daqueles que têm interesse em contribuir com 
alguma ação social da AEITA. "Estamos começando a estabele-
cer alguns contatos. Espero que os iteanos confiem na dispo-
sição de fazer e de acertar do grupo que atualmente conduz a 
Associação, apoiando e contribuindo com o FADA (Fundo AEITA 

de Apoio) em suas diversas rubricas das áreas sociais e educativas”, afir-
mou. Nas Relações com Alunos, Barbieri vai priorizar o apoio à preparação 
dos alunos para o mercado de trabalho.

A confecção do Anel de Graduação do 
ITA, cujo modelo foi escolhido por meio de 
votação, será feita pela joalheria Vivara. Veja 
como fazer sua encomenda. O anel terá a lo-
gomarca do ITA e será de prata, 7mm, com 
garantia permanente (polimento). 
• Material do anel: Prata com logomarca do ITA
• Valor: R$ 400,00
• Prazo para pedido para entrega no Sábado 

das Origens: encerrado
• Prazo para pedido para entrega após o Sá-

bado das Origens (45 dias a partir do pedi-
do): indeterminado

O pedido deverá ser feito para a AEITA, 

pois temos que ter o nº mínimo de 10 solici-
tações para encomendar o anel.

Na solicitação deverá ser informado: n° 
do aro, turma e nome completo.

Depósito de 50% no ato da confirmação 
do pedido e 50% na retirada do anel.

Depósito bancário:
AG: 0845
C/C: 4703545-3
Banco Real
Enviar comprovante de depósito
Mais informações: (12) 3941-4002 / 

3947-5832 ou eventos@aeita.com.br ou 
elaineae@ita.br
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