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O Suplemento Online  06 de Maio de 2016
ANUIDADE 2016
Os boletos da anuidade 2016 foram emitidos e enviados pelo correio, com vencimento em 13/05/2016. Caso queira receber por
email, por favor, entrar em contato com a AEITA  aeita@aeita.com.br
Por um erro do banco Santander, a mensagem com as instruções sobre pagamento não foram impressas no boleto.
Veja abaixo as instruções:
ANUIDADE 2016  R$ 275,00
VOCE PODE PAGAR À VISTA OU EM 3 VEZES.
SE OPTAR POR PAGAR EM 3 VEZES, OS OUTROS BOLETOS SERÃO ENVIADOS AO LONGO DO ANO
*** Contribua com mais de R$ 500,00 e ganhe 2 convites para o Sábado das Origens 2016
*** Contribua com mais de R$ 1000,00 e ganhe 4 convites para o Sábado das Origens 2016
CASO QUEIRA PAGAR COM CARTÃO DE CRÉDITO, ENTRE EM CONTATO COM A AEITA
aeita@aeita.com.br / (12) 39414002
CONTAMOS COM O SEU PAGAMENTO!
Saiba mais sobre os nossos projetos para o futuro: http://www.aeita.com.br/protagonismo
PARA PAGAMENTO ATRAVES DO PAYPAL OU PAGSEGURO ACESSE O LINK: http://aeita.com.br/redeaeita/pagamentoda
anuidade
Se você não recebeu o seu boleto, por favor, entre em contato conosco. Pode ser que a AEITA não tenha o seu CPF
(obrigatório agora para emissão de boletos, norma do BACEN) ou pode ser que seu endereço esteja desatualizado.
Caso ainda não tenha encaminhado o seu CPF para a AEITA, favor enviar para aeita@aeita.com.br
Se desejar pagar através do Paypal ou o Pagseguro, basta acessar o link.
Lembramos que a AEITA conta com a sua colaboração.
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IMPORTANTE: SOBRE A PÁGINA DA AEITA NO FACEBOOK
CO Facebook tem adotado diretrizes que IMPEDEM que empresas, associações, instituições, marcas etc. se utilizem da rede
social com um perfil. O formato de perfil havia sido escolhido pela AEITA, em detrimento da fanpage, como forma de permitir a
interação entre a comunidade iteana. Entretanto, com as medidas adotadas seremos obrigados a desativar o perfil da AEITA e
passar a utilizar a fanpage https://www.facebook.com/associacaodosengenheirosdoita/ . Estamos em contato com o Facebook
para viabilizar a transformação dos "amigos" atuais (cerca de 1.400) em "curtidas" à fanpage, de modo que todos possam
continuar seguindo a AEITA. Agradecemos a compreensão e paciência neste momento de transição.

Redesenho da marca AEITA: consulta pública
Com o objetivo de modernizar, atualizar e reposicionar a imagem junto a seus públicos de interesse, a AEITA apresenta uma
proposta de redesenho para a marca da Associação. A iniciativa faz parte das ações estratégicas previstas no plano de
comunicação da nova diretoria da AEITA. Até o dia 10/05 a nova marca estará aberta a consulta pública junto à comunidade
iteana. Envie sua opinião identificada com nome e email para: aeita@aeita.com.br
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ITA e Hospital Albert Einstein firmam parceria para desenvolver soluções tecnológicas em saúde
O ITA e o Hospital Albert Einstein formalizaram no final de abril uma parceria para desenvolver, em conjunto, soluções
tecnológicas na área de bioengenharia. O memorando de intenções, assinado pelo reitor do ITA, professor Anderson Correia, e
pelo presidente do hospital, Claudio Lottenberg, prevê a cooperação entre as duas instituições na criação de produtos
inovadores voltados à saúde humana. Veja notícia completa no site do ITA.

Iteano T78 é nomeado para conselho da Universidade das Nações Unidas
Carlos Henrique de Brito Cruz (T78), diretor científico da FAPESP, foi nomeado novo membro do conselho de governança da
Universidade das Nações Unidas (UNU). Brito Cruz foi nomeado para o cargo pelo secretáriogeral da Organização das Nações
Unidas (ONU), Ban Kimoon, e pela diretorageral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), Irina Bokova, junto com outros 11 novos membros. Leia notícia completa no site da Fapesp.

Exército recebe primeiro carro elétrico do projetopiloto de energia
O Exército Brasileiro recebeu, nesta terçafeira (26), o primeiro veículo elétrico e um eletroposto. As inovações fazem parte do
projetopiloto de segurança energética. Os produtos serão monitorados pelo sistema de gestão de mobilidade inteligente Mob
i.ME, que captará energia solar por meio de 12 baterias de sódio que acumulam até 282kWh. Veja notícia completa na Agência
CT&I.

Abertas inscrições para Mestrado e Doutorado no ITA
De 01 de abril a 13 de maio de 2016 estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para os cursos de Mestrado e
Doutorado do ITA, com ingresso no segundo semestre de 2016. O ITA oferece Mestrado e Doutorado em 5 Programas de Pós
Graduação, divididos em 22 áreas de concentração: Engenharia Mecânica e Aeronáutica, Engenharia Eletrônica e
Computação, Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, Física e Ciências e Tecnologias Espaciais. Mais informações no site do
ITA.

Randstad Professionals: envie seu currículo para a AEITA
Dentro da parceria efetuada com a Randstad Professionals, para colaborar na divulgação de vagas de especialistas e
executivos junto à comunidade iteana, a AEITA também se dispõe a encaminhar o currículo de iteanos para a empresa de
consultoria de RH. Também será feito um trabalho de aproximação com os estudantes dos últimos anos do ITA (formandos).
Interessados na divulgação de seu currículo devem entrar em contato com a AEITA.
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Oportunidades
Confira as oportunidades de trabalho no site da AEITA.

Acesse o Facebook da AEITA
Siganos no Twitter!
Veja nosso perfil no Linkedin
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