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Debate:
Pós-graduados do ITA na AEITA
se tenha chegado a um consenso. A
proposta da Associação é fomentar
o mais amplo debate possível, vi-

José Francisco (T65) e Pedro John (T59)
apresentam suas opiniões sobre a questão

CASDVest obtém
181 aprovações em
universidades públicas

Aprovados do CASDVest em 2012

O CASDVest (Curso Alberto
Santos Dumont), curso pré-vestibular sem fins lucrativos administrado em sua maior parte por
alunos do ITA e com a missão
de aprovar estudantes sem condições financeiras em universidades públicas, conquistou 181
aprovações nessa categoria de
ensino em 2012. Esse resultado, somado aos esforços cultivados pelo CASDVest desde
2002, totaliza a marca de 1668
aprovações, fato que é motivo
de orgulho e que propicia motivação para todos os voluntários
do curso. Pág. 11

ITA inaugura
novo laboratório
Foi inaugurado no dia 11 de abril o
Laboratório de Plasmas e Processos
(LPP) do ITA, visando a realização de
pesquisas experimentais sobre tecnologia de plasma. O projeto foi viabilizado
com recursos do PROGRAMA PROINFRA tendo a Fundação Casimiro Montenegro Filho como convenente. Pág. 4

sando fornecer à comunidade subsídios para que formem sua opinião
e contribuam para que as futuras
decisões da Diretoria traduzam realmente a vontade da
maioria. Nesta oportunidade, convidamos os colegas
José Francisco Guimarães
Costa (T65), contrário à
admissão dos pós-graduados, e Pedro John Meinrath
(T59), favorável à questão,
para darem seus depoimentos. Págs 6 e 7

Em pouco mais de 12 anos
de carreira, Thales Muniz Soares
(T99), atual Diretor de Marketing
da Gillette Global Shave Care,
tem seguido uma trajetória vitoriosa, permeada por importantes
conquistas profissionais. Diante
de cada novo desafio – a começar pelo vestibular do ITA -, ele
nunca deixa de buscar um aprendizado. “Quando achar que já não
está aprendendo tanto, saia de
sua zona de conforto”, aconselha
ele aos “bixos”. Leia concedida
ao Jornal AEITA na página 10.

AEITA
reestrutura
comunicação

ITA dobra
número de
vagas em 2014

Em uma comunidade como a
nossa, que congrega cerca de 5 mil
iteanos espalhados por todos os
estados brasileiros e pelo exterior a
fora, investir em comunicação para
promover a integração e a informação entre os engenheiros formados
pelo ITA é fundamental. Conheça os
canais de comunicação da AEITA.
Pág. 2

Vai ter bixo para todo lado.
Segundo o reitor do ITA, Carlos
Américo Pacheco (T79), está
bem encaminhado o processo de
duplicação do número de vagas
da escola a partir de 2014. “Há
muito trabalho para os próximos
três, quatro anos”, reconhece.
Pág. 3

Espaço
do Galvão
O Jornal AEITA passa a publicar, a partir de sua edição nº
100, uma nova série de artigos
de autoria do colega Francisco
Galvão (T59). Pág. 12

Felipe da Silva Santos/ITA

O Jornal AEITA passa a publicar, a partir desta edição, opiniões
de engenheiros do ITA a respeito
de temas polêmicos, ligados
ou não à comunidade iteana. Neste primeiro debate, o
assunto é a possibilidade de
admissão, como associados
da AEITA, de diplomados nos
cursos de pós-graduação do
ITA. A questão já foi discutida em várias assembleias
e proposta por diversas Diretorias da AEITA, sem que
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Editorial

cartas e farpas

Novos canais de
comunicação
Em uma comunidade como a
nossa, que congrega cerca de 5 mil
iteanos espalhados por todos os
estados brasileiros e pelo exterior a
fora, investir em comunicação para
promover a integração e a informação entre os engenheiros formados
pelo ITA é fundamental.
Foi com esse pensamento que,
ao assumirmos a Diretoria da AEITA,
colocamos como prioridade a melhoria e a reestruturação dos meios
pelos quais nos comunicamos com
nossos associados.
Em março, entrou no ar o novo
site da AEITA, com novos conteúdos,
interface para Facebook e Twitter, galerias de vídeos e imagens, espaços
para as Regionais e para os alunos.
Trabalhamos agora na atualização e
modernização do nosso Banco de
Dados para disponibilizar, em área
restrita, os contatos dos colegas.
O site www.aeita.com.br integra os
conteúdos de dois sites da AEITA: o
antigo www.aeita.com.br e o site de
notícias www.aeitaonline.com.br
O Suplemento
Online,
informativo
eletrônico
quinzenal

Capa do
informativo
impresso
Jornal AEITA

AEROPORTO DE SJC

www.aeita.com.br:
o novo site da AEITA

Em abril iniciamos o envio de informativo eletrônico quinzenal – um
upgrade no antigo AEITA Informa,
que passa a se chamar O Suplemento Online. Aqui noticiamos as atividades da Associação, do ITA e dos
alunos, eventos de interesse, notícias
de turmas e de regionais.
A versão impressa de O Suplemento passa a se chamar Jornal AEITA a partir desta edição. A linha editorial também muda. Com as notícias
mais factuais sendo divulgadas em O
Suplemento Online, o Jornal AEITA
pode abrir espaço para a publicação
de artigos de opinião, debates, entrevistas e perfis de iteanos.
Inauguramos a seção de debates com o tema “Pós-graduados na
AEITA”. Nas páginas 6 e 7, os colegas José Francisco Guimarães Costa
(T65) e Pedro John Meinrath (T59)
apresentam suas opiniões sobre o
polêmico assunto.
Sugestões para as próximas discussões, temas para reportagens e
nomes para entrevistas são sempre
bem-vindas.
Boa leitura!
Diretoria da AEITA

Prezado colega Eng.
Marcelo Dias Ferreira
Presidente da AEITA
Ass.: Apoio da AEITA à expansão do Aeroporto do CTA
Embora reconhecendo a
qualidade técnica da proposta
elaborada pelo eng. Barroso para
a expansão do Aeroporto de S.
José dos Campos bem como o
aval dado por nossa comunidade iteana a V. S., em sua eleição
como presidente da AEITA, gostaríamos de nos contrapor ao
seu apoio dado ao referido projeto em nome da AEITA publicado
no último O SUPLEMENTO, pois:
- A área que se pretende
ocupar pela expansão proposta do aeroporto do CTA deveria
ficar reservada a futuras expansões do ITA, demais institutos do CTA e de seus respectivos laboratórios.
- A solução dos problemas
de infraestrutura aeroportuária
do estado de S. Paulo, requer
a construção de instalações
de porte muito maior do que a
que resultaria do aumento proposto do Aeroporto do CTA,
que além de se situar dentro
de uma área militar (tal como
os de Guaratinguetá e Taubaté), após esse aumento não
teria mais como ser ampliado.

- A situação do aeroporto
do CTA já totalmente circundado por áreas habitadas da cidade de São José dos Campos
desaconselha essa expansão
de seu trafego aéreo, que seria
bem mais do que duplicado,
seja pela questão ambiental de
aumento de ruído, como também pelo aumento da probabilidade de tragédias decorrente
de acidentes aéreos, os quais
ocorrem preponderantemente
nas fases de tráfego de pouso
e decolagem.
- Assim consideramos que
o apoio a um projeto deste vulto e natureza deveria ser precedido por uma consulta aos
demais membros da AEITA,
especialmente os moradores
de S. José e também aos dirigentes dos principais órgãos
sediados no CTA e vizinhanças,
o ITA em particular.
Atenciosamente,
Seus colegas da T-59
Francisco Leme Galvão,
Joaquim das Neves Pinhão,
Miguel Santaella Redorath,
Milton Simi Salles, Otton José
Bertolini, Pedro John Meinrath, Ronaldo F. dos Reis, Tomaz
E. Ratzersdorf

NOTA DA DIRETORIA: Convidamos a comunidade iteana a se
manifestar sobre o tema abordado na correspondência acima,
assinada por colegas da T59
Em pauta

Confira as últimas notícias
Presidente do BNDES ministrou a Aula Magna do ITA 2012
Reitor do ITA foi palestrante do 4º evento do FeedCenter
1º satélite brasileiro completou 19 anos em operação
Vale lança Programa de Especialização Profissional
Simpósio Aeroespacial Brasileiro acontece em maio
Detalhes no site da AEITA – www.aeita.com.br Acesse e fique por dentro!
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Educação

ITA dobra número de vagas em 2014
Vai ter bixo para todo lado. Segundo o reitor
do ITA, Carlos Américo Pacheco (T79), está bem
encaminhado o processo de duplicação do número de vagas da escola a partir de 2014. “Há
muito trabalho para os próximos três, quatro
anos”, reconhece.
O primeiro passo é a construção de um novo
H-8, para alojar o contingente de estudantes. Para
esta e outras obras físicas, são necessárias licitações da ordem de 250 milhões de reais, já autorizadas pela presidente Dilma Roussef. “Temos que
começar com os alojamentos e as instalações do
ensino fundamental”, explica o reitor.
Embora onerosa, essa não é a parte mais
complicada do projeto. A ampliação implica na
contratação de 150 professores de alto nível, que
atualmente não existem no mercado. “Vamos ter
que formar esses profissionais no exterior ou
criar um conjunto de pós-doutores vinculados à
escola”, afirmou Pacheco em entrevista ao site
da revista Veja em janeiro deste ano.

Onde estão os
engenheiros do ITA
De acordo com informações do
Banco de Dados da AEITA, a instituição já formou 5432 engenheiros —
393 faleceram, 1195 não registraram
local de trabalho e não se tem notícia
de 565. Veja os principais locais de
trabalho dos iteanos.
Militares

732

Embraer

269

Petrobrás

47

INPE

37

ITAÚ

37

ANAC

34

SCHLUMBERGER

30

IBM

27

EMBRATEL

21

TAM

20

MECTRON

19

SANTANDER

18

CREDIT SUISSE

17

LOCAWEB

16

VALE

15

BNDES

15

CITY BANK

15

BANCO CENTRAL

14

NEC

13

JOHNSON&JOHNSON

12

FORD

10
Fonte: AEITA

Mais do que a duplicação de vagas e a contratação de professores, o reitor do ITA tem como
meta reestruturar profundamente os cursos de
engenharia da escola. “É fundamental promover
uma reforma curricular. Vamos aprender como
se ensina engenharia no mundo hoje. Não existe
receita de sucesso. Temos que escolher o caminho que melhor se encaixa às necessidades
atuais do país”.
Para o ex-reitor do ITA Prof. Marco Antonio
Cecchini, o Instituto pode dar a sua contribuição para diminuir o problema de falta de mão
de obra qualificada no Brasil (veja texto nesta
página), com o aumento do número de vagas.
“Se o ITA conseguir duplicar os engenheiros
formados, sem perder qualidade, todos estarão colocados no mercado”, afirma. “Nossa
carência hoje não é quantitativa, mas sim qualitativa. Há muitas faculdades de engenharia
que não contribuem com engenheiros competentes e qualificados”.

mercado de trabalho

Cresce a importação de
mão de obra especializada
Pesquisa divulgada no final de
2011 pelo ManpowerGroup sobre
mobilidade de mão de obra mostrou que 14% dos empregadores
brasileiros buscam estrangeiros
para ocupar cargos de gestão e
que 40% das organizações com
sede no Brasil empregam mais de
um estrangeiro no nível gerencial
ou superior. Os profissionais mais
requisitados são engenheiros, executivos seniores, gerentes, professores e técnicos, principalmente
oriundos dos Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Portugal e Espanha, informa o jornal O Globo em
reportagem sobre o assunto.
O momento de crescimento econômico brasileiro aliado à crise na Europa e nos Estados Unidos tem contribuído com esse cenário, no qual
estrangeiros consideram a vinda para
um país emergente como uma boa
oportunidade, dizem especialistas.
Embora no Brasil as leis de trabalho
sejam mais rigorosas que em outros
países e desencorajem os empregadores a buscar profissionais estrangeiros, esta é uma alternativa válida
para muitos deles.
De acordo com um balanço do
Ministério do Trabalho, a concessão
de vistos de trabalho a estrangeiros

aumentou 25,9% em 2011. Foram
70.524 profissionais estrangeiros
com visto para trabalhar no país,
contra 56.006 em 2010.
O recrutamento de profissionais
estrangeiros é mais significativo
nas multinacionais. “É quase natural para essas companhias, porque
há uma cultura interna que facilita
a recepção desses funcionários.
Quando um estrangeiro chega, em
geral fala-se inglês. A multinacional
já tem esse terreno preparado para
isso. A nacional nem sempre tem
esse ambiente onde quase toda a
equipe fala o inglês”, explica Eliana
Dutra, diretora executiva da Pro-Fit
Coaching & Treinamento, em entrevista à revista Época Negócios.
Segundo levantamento da multinacional de recrutamento online
Monster, ao longo do ano passado, cerca de 80 mil estrangeiros
cadastraram currículo no site da
empresa interessados em encontrar
uma vaga no Brasil. No total, 400
mil estão de olho nas oportunidades daqui. O próprio Monster, criado em 1997, nos Estados Unidos,
com atuação em mais de 50 países,
instalou-se em São Paulo, em 2010,
por conta do bom momento econômico do Brasil.

Para o reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco (T79), a falta de mão de
obra qualificada é uma realidade e a
importação de profissionais tem sido
uma boa solução, enquanto o Brasil
não é capaz de suprir a demanda.
“Não vejo problema em franquear a
imigração de pessoas qualificadas,
por exemplo, com estímulo a bolsas
para professores visitantes”, afirma.
“O próprio ITA começou assim”.
O vice-reitor do ITA, Fernando
Sakane (T68) também enxerga com
naturalidade a importação de mão
de obra, diante da atual realidade do
país. “Formamos 40 mil engenheiros todos os anos, mas menos de
25% são qualificados com o nível
que o mercado exige”.
Para o Marcelo Dias Ferreira
(T94), presidente da AEITA, o Brasil
não conseguirá formar, em um curto
prazo, profissionais qualificados suficientes para atender às necessidades.
“Minha opinião pessoal é que devemos cobrar do governo uma política
educacional que permita melhorar a
qualidade dos profissionais que são
colocados no mercado. Enquanto
isso não ocorre, importar mão de
obra é um bom caminho, pois não
implica em custo para o país. O profissional já chega pronto”.
Jornal AEITA
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espaço fcmf

Em 2007 eu (Prof. Choyu Otani), juntamente com uma equipe
formada pelos professores Homero Santiago Maciel, Marcos Massi,
Gilberto Petraconi Filho e Argemiro
Soares da Silva Sobrinho do ITA,
resolvemos propor um projeto que
consistia na obtenção de financiamento do PROGRAMA PROINFRA
tendo a Fundação Casimiro Montenegro Filho como convenente.
O projeto era edificar um prédio para abrigar o Laboratório de
Plasmas e Processos (LPP) do ITA,
visando a realização de pesquisas
experimentais sobre tecnologia de
plasma.
A aprovação, mesmo que parcial, do projeto pela Chamada
PROINFRA 2007, permitiu a elaboração dos projetos e a efetiva
construção do prédio. A esperada
inauguração, concretização de um
sonho para nós professores, ocorreu dia 11 de abril, data que com
certeza será lembrada com muita
alegria para todos os pesquisadores do ITA do Departamento de Física e em especial para os atuantes
na área de plasma.
Muitas barreiras surgiram no
caminho da construção deste laboratório, mas também várias oportunidades ímpares foram sendo oferecidas por colegas pesquisadores
de outras instituições, na forma de
cessão de equipamentos e instrumentos, ou mesmo de apoio para
apresentação de projetos de pesquisa em parceria.
Enfim, hoje temos a grata satisfação de anunciar que os apoios

recebidos de instituições e empresas como: FINEP, CNPq, FAPESP,
IPT, UNICAMP, CAPES, CPFL, Petrobrás, IFUSP e UNIVAP, além da
constante parceria administrativa
da FCMF, contribuíram na transformação do nosso sonho de outrora
em realidade.
A realidade é apresentada hoje
na forma de um edifício com cerca
de 650m2 (seiscentos e cinquenta
metros quadrados) de área útil com
1,25 MWe de potência instalada,
pronto para ser utilizado nas mais
variadas pesquisas que tenham
como base o uso de plasma para
fornecimento de energia ou de materiais.
O Laboratório possui instalada e em condições de operação
uma fonte de potência retificada e
tiristorizada de 525 kVA, um circuito fechado de água deionizada
e resfriada por meio de torre de
refrigeração e um compressor tipo
helicoidal para fornecimento de ar a
7 bar de pressão com vazão maior
que 2000 l/min.
Em breve o LPP contará também com uma fonte de potência
elétrica retificada adicional de 400
kVA (reatores e tochas de diferentes potências e configurações são
encontrados no almoxarifado, os
quais podem ser utilizados em experimentos diversos).
Em termos de recursos humanos, o LPP conta atualmente com
5 (cinco) pesquisadores doutores
efetivos e 4 (quatro) professores
convidados. Além disso, o laboratório dá apoio ao desenvolvimento

Felipe da Silva Santos/ITA

Laboratório de Plasmas e Processos do ITA

Inauguração do Laboratório de Plasmas e Processos do ITA

dos trabalhos de tese de mais de 45
(quarenta e cinco) alunos de pós-graduação, matriculados oficialmente em um dos programas de
mestrado ou doutorado oferecidos
pelo ITA. O treinamento de alunos
de graduação, na forma de iniciação científica é também realizado
sob orientação de pesquisadores e
professores do grupo. Atualmente
existem cerca de 10 (dez) alunos
que trabalham no LPP para complementar o seu currículo de graduação em diferentes áreas de especialização.
Somos muito gratos às corporações que nos apoiaram de forma
direta ou indireta, mas também a
pessoas físicas, colegas professores e pesquisadores que interfe-

riram positivamente na execução
desta obra.
O Grupo de Pesquisa do LPP tem
a certeza de que esse laboratório que
está iniciando o ciclo de sua vida
produtiva contribuirá positivamente
para o avanço da ciência e tecnologia em geral, trazendo resultados
promissores para a melhoria da condição de pesquisa em nível nacional,
contando com a contínua colaboração e apoio da comunidade científica nacional e internacional. Por fim,
salientamos que, o principal foco do
desenvolvimento deverá estar voltado para a ampliação da produtividade
científica da comunidade iteana, que
é a razão principal da localização do
laboratório neste campus maravilhoso do ITA.

Publicações

Todo iteano tem uma história para contar
Estamos selecionando histórias de
iteanos das turmas 50 a 79, para
publicação no livro Histórias para
Contar, Amigos para Encontrar. A
edição abordará a história do ITA
nesse período.
A ideia é resgatar a memória da escola pelas palavras e pelos olhares
de seus alunos, contextualizando
os fatos relatados com os princi-
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pais acontecimentos da ciência e
da tecnologia no Brasil e no mundo, nessa época.
Os capítulos serão “temperados”
com vivências do H-8 – casos que já
fazem parte do folclore da vida iteana.
Participe, colabore, indique o xerife
de sua turma e colegas que tenham
boas histórias. Mesmo aqueles que
têm somente uma ideia na cabeça,

mas vontade de contribuir, por favor, informem a AEITA (aeita@aeita.com.br). Entraremos em contato
para coletar as informações e teremos prazer em ouvir a sua história.
Devido à limitação do número de
páginas do livro, os textos e ideias
enviadas para esta primeira edição
serão analisados e passarão por
um processo de seleção junto ao

Conselho Editorial da AEITA.
Todo iteano tem uma ótima história
para contar. Compartilhe a sua com
toda a comunidade!
Mais informações:
Ana Paula Soares
(jornalista da AEITA)
anapaula@pontodoctextos.com.br
ou (12) 9123-9265.

debate

Pós-graduados
O Jornal AEITA passa a publicar, a partir desta edição, opiniões de engenheiros do ITA a
respeito de temas polêmicos,
ligados ou não à comunidade
iteana. Neste primeiro debate,
o assunto é a possibilidade de
admissão, como associados da
AEITA, de diplomados nos cursos de pós-graduação do ITA.
A questão já foi discutida em
várias assembleias e proposta
por diversas Diretorias da AEITA, sem que se tenha chegado
a um consenso. A proposta da
Associação é fomentar o mais
amplo debate possível, visando
fornecer à comunidade subsídios para que forme sua opinião
e contribua para que as futuras
decisões da Diretoria traduzam
realmente a vontade da maioria.
De acordo com o Estatuto da
AEITA, em seu Artigo 8º, poderão ser admitidos como associados efetivos (os engenheiros
diplomados pelos Cursos de Engenharia do ITA são associados
natos) “os diplomados pelo ITA
em seus Cursos de Pós-Graduação”. Entretanto, a admissão
dos associados efetivos “dar-se-á mediante aprovação da
Diretoria Executiva de proposta
escrita e individual apresentada
pelo interessado”. Até o momento, nenhuma proposta foi
aprovada, até em razão do caráter polêmico do assunto.
Leia nestas duas páginas,
os depoimentos dos colegas
José Francisco Guimarães Costa (T65), contrário à admissão
dos pós-graduados, e Pedro
John Meinrath (T59), favorável
à questão. Aos dois colaboradores, foi aberto um espaço de 6
a 7 mil caracteres no aplicativo
Word (tolerância de até 5% a
mais). Atendendo à solicitação
do Pedro John, além da foto dos
dois autores dos depoimentos,
estamos publicando as fotos do
reitor Carlos Américo Pacheco
(T79) e do professor Homero
Santiago Maciel (T76).
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E nós com isso
O ITA viveu confortavelmente até
meados de sua segunda década sem
ter pós-graduação. Já havia conquistado o nicho de ótima escola de engenharia e nas competições esportivas dava sovas nas faculdades muito
maiores em futebol, basquete e xadrez, além de judô e tênis de mesa.
Mesmo assim oficiais da aeronáutica achavam que as instalações
do CTA deveriam ser convertidas
num centro de manutenção de aeronaves e o ITA fechado. Paralelamente, outros colegas, civis e militares,
davam tratos à bola e criavam um
modesto centro de formação de
mestres de um lado e a Embraer do
outro. Projetar aviões era atividade
subversiva mas a pequena equipe da
Embraer disfarçava bem e os mestres começaram a sair do ITA na surdina também.
Nossos engenheiros graduados
conquistavam reputação nas empresas brasileiras e nas melhores faculdades no exterior onde se formaram
os primeiros doutores graduados em
S. José. Com honras, pois a turminha era muito boa.
Mais uma década e os irrequietos
professores acharam por bem formar também doutores no ITA. Boa
parte dos alunos era graduada no ITA
mas entraram uns seres estranhos
de outras faculdades que queriam
um canudo joseense de qualquer
jeito. Vários dos recém-ingressados
ignoraram a disciplina consciente
dos graduados e aí surgiu a cisão. Os
graduados, chocados com a falta de
disciplina da turma da pós, faziam de
conta que a turma não existia.
Numa faxina mercadológica
bem concebida, Décio Fischetti T60
transformou a AAAITA em AEITA,
trocando os Antigos Alunos por Engenheiros e criando o logotipo que
prossegue em uso. Os associados
da AEITA passaram a ser exclusivamente os engenheiros e as outras
portas foram fechadas. A tentativa
de transformar o E da AEITA em associação dos Ex-Alunos fracassou
e os Mestres e Doutores formados
no ITA continuavam ignorados pelos
graduados, pela imprensa e também,

Pedro John Meinrath (T59)

verdade seja dita, pelo ITA. Numa
desídia de estarrecer um especialista
em ensino superior, os departamentos do ITA ignoravam o que ocorria
com seus mestres e doutores depois
de formados.
O ITA passa a dispor novamente,
após longo e tenebroso inverno, de
um reitor de verdade Michal Gartenkraut T69, o qual nomeia para a
gestão da pós-graduação o até então
introvertido professor de física Homero Santiago Maciel T76. Homero
inicia vigorosa mudança, a qual dá
corpo e vida à Pós-Graduação que
adota as normas éticas vigentes na
Graduação. Toma forma a associação dos pós-graduados, a APD.
Simultaneamente a AEITA toma
a peito descobrir quem foram os
pós-graduados de todas épocas e
desenterra entre nuvens de poeira,
gradualmente, num trabalho de fôlego, a lista completa dos mestres e
doutores formados no ITA; publica
essa lista, pela primeira vez na história, na edição bienal “Histórias para
Contar...” em 2001.
Paralelamente houve um primeiro contato da AEITA com a associação dos pós-graduados, com uma
longa e agradável reunião no E-2,
mas que não deixa frutos por motivos que poderão ser expostos noutro
documento, se precedidos de debate
entre os responsáveis.
No início dos anos 90 Pedro John
Meinrath T59 divulgara, num Sábado

Carlos Américo Pacheco (T79)

das Origens, estudo extenso sobre a
estrutura e funcionamento das Alumni Associations norte-americanas
que nas melhores universidades
contribuem com mais de um terço da
verba anual destas instituições. Mas
não são só os recursos financeiros
que importam. Os graduados e os
pós-graduados se juntam para ajudar
a alma mater, com o apoio de diretorias regionais nas principais cidades
nos EUA e no exterior. Procuram os
estudantes mais brilhantes em cada
região para abastecer a escola de alunos promissores. Envolvem as diretorias das empresas em cada metrópole para colher apoio a projetos em
andamento na universidade.
Esse modelo de gestão é apresentado em detalhes, proposto ao
corpo de engenheiros presente no
Sabadão e aprovado sem restrições
em 1990. E em março de 2012, o
nosso Magnífico Reitor, em excelente palestra na AEITA, deixa claro
que o ITA precisa se aproximar mais
de seus ex-alunos, para reforçar os
contatos da Academia com o meio
empresarial. O ITA goza de excelente
conceito entre as lideranças empresariais e governamentais, mas precisa de apoio nos escalões intermediários, onde poderia contar com 15
iteanos no corpo de engenheiros do
BNDES por exemplo. O Reitor deseja almoçar com estes 15; falou e foi
aplaudido pelos colegas presentes.
Mas da teoria para a prática,

na AEITA

o?

Breve e objetivo
Pedro John Meinrath (T59)

Homero Santiago Maciel (T76)

como todos sabemos, longo é o caminho.
A sofisticação sugerida para nossos Sábados das Origens, emulando
as propostas de nossos brothers,
pouco avançou, em parte pressionado pelo churrasco tradicional do
horário da tarde do nosso evento.
E o conhecimento das atividades e
progressos profissionais de nossos
mestres e doutores continua secreto e em densas trevas. O ITA, que
já deveria ter criado uma divisão de
ex-alunos há décadas, continua em
seu mutismo tecnológico e não tem
a menor ideia do que ocorre com os
produtos que anualmente lança no
mercado.
Solitariamente, há anos, as heroicas secretárias da AEITA, no meio
de um monte de afazeres, ordenam
as informações básicas sobre os
graduados num banco de dados e
assim mantêm acesa a vida da associação dos engenheiros.
O fato dos pós-graduados não
terem coabitado em H-8s faz com
que o espírito de corpo e união entre
eles seja bem menor. Mas o mesmo
ocorre em todas alumni associations
norte-americanas e nem por isto os
pós graduados deixam de ser aceitos pela equipe de graduados ou
deixam de contribuir com doações
relevantes, como prédios inteiros no
campus da escola ou ainda, no lado
mais gostoso, deixam de participar
das ótimas viagens internacionais de

navio, tendo como guia professores
de História da Universidade de Yale.
O trabalho do Prof. Homero
deu frutos e o ITA forma hoje três
vezes mais pós-graduados que
engenheiros, convertendo-se a
clássica miopia de marketing dos
graduados em cegueira, ao manter
os pós-graduados como potenciais
sócios de segunda classe na AEITA,
ou seja, deixando-os fora de nossa
associação.
A falta de acompanhamento profissional dos alunos formados no
campus do CTA é doença grave, genética, adquirida da cultura brasileira, ao se separar a academia da vida
prática de seus alunos. Faço votos
que a nova gestão de Reitoria com
Carlos Américo Pacheco T79 ponha
um fim nesta tradição tacanha e crie
a Divisão de Ex-Alunos ou outro órgão similar, com nome mais bonito
e, principalmente com verba, para
construir o vínculo permanente entre
as gerações formadas no ITA e a nossa instituição.
Manter um Banco de Dados atualizado custa dinheiro, como sabem
os colegas que militam na informática. E o caminho para a montagem de
um banco de dados dos ex-alunos,
digno do nome, está aberto. Basta
começar a trilhá-lo. Os benefícios
serão enormes.
A mesma esperança tenho em
relação à AEITA, para que passe a
proporcionar a igualdade aos pós-graduados em nossa associação,
que nasceu em 1954 entre os graduados quando inexistia a pós no ITA.
Você, prezada e prezado leitor deste
texto, tem sua co-responsabilidade
para que este futuro ocorra em nosso meio.
Em tempo: Como o texto ficou
próximo do máximo solicitado peço
que, ao invés de uma foto se publiquem três, com o nosso professor
de física com cabeleira einsteiniana
e em destaque o nosso novo Reitor,
responsáveis pelos novos ares no
ITA. Eu já estou tomando um brinde por conta desse novo futuro da
AEITA e do ITA.

José Francisco Guimarães Costa (T65)

Discute-se a aceitação de
pós-graduados pelo ITA como
sócios da AEITA
Sobre esse tema poder-se-ia
deitar falação plena de citações
e consideranda, mas como bons
engenheiros e à lembrança do
que nos foi ensinado na “Escola”, i.e, no ITA, convém ser breve e objetivo, ainda que correndo o risco de ser considerado
dogmático. Coisa de Iteano.
O que é a AEITA? É a Associação dos Engenheiros do – na
realidade “pelo” – ITA. Logo, é
cristalino que um pós-graduado
pelo ITA, apenas por esse título,
não se enquadra na qualificação
básica do sócio da AEITA.
Entretanto, desconsideremos o erro conceitual existente
no nome atual da associação
que congrega os antigos alunos
do ITA, e utilizemos o anterior
à troca efetuada na década de
90, Associação dos Antigos Alunos do ITA (AAAITA). A questão
torna-se definir quem é, para a
associação, um antigo aluno do
ITA, ou seja, quem é um Iteano,
ou, no jargão interno, talvez um
pouco em desuso hoje em dia,
quem foi um Chacal.
Iteano é aquele que durante
cinco anos era feliz e não sabia: morou no H8, e comeu no
Rancho do Natalino, no H13, ou
no H15, e assistiu aulas no E2.
Talvez fosse o caso de incluir
uma quarta qualidade, a de ter
sido aprovado em um vestibular
tido e havido como um dos mais
seletivos do Brasil. Seja como
for, a primeira qualidade, ter
morado no H8, é a fundamental,
a imprescindível, a formadora
do Espírito Iteano que tem a
Disciplina Consciente como sua
principal manifestação. No H8 é
criado o esprit de corps, a cama-

José Francisco Guimarães Costa (T65)

radagem que vai perdurar para
sempre. Algumas turmas chegam a criar a Comissão Organizadora do Encontro de 80 Anos
de Formatura – a primeira ocasião depois do último dia de aula
em que todos estarão juntos –
da qual fazem parte aqueles que
se mudaram para o andar de
cima. É isso que diferencia o Iteano dos profissionais formados
em outras escolas, faculdades e
universidades, algumas até mais
famosas e bem equipadas.
O diploma recebido ao fim
de cinco anos é tido pelo Iteano
mais como uma consequência,
um reconhecimento pelo que ele
passou – pelo que sofreu talvez
seja mais preciso. O Iteano se
orgulha muito mais de ser Iteano do que ser engenheiro formado pelo ITA.
Parafraseando o Poeta
Maior, quando disse “que me
perdoem as feias, mas beleza é
fundamental”, que nos perdoem os pós-graduados pelo ITA,
mas para ser sócio da associação que congrega os antigos
alunos do ITA é fundamental
ter morado no H8, e ter comido no Rancho do Natalino, no
H13, ou no H15, e ter assistido
aulas no E2.
Jornal AEITA

nº 100

7

Artigo

Os 20 anos da
evolução da gestão no Brasil
Convicta de que seu trabalho tem
contribuído para a disseminação da
cultura da excelência da gestão nas
organizações brasileiras de todos os
portes e setores, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) chega ao seu
20º aniversário diante de novos desafios, que exigem transformações e
amadurecimento em prol do desenvolvimento das empresas, da sociedade e do país.
Criada em 1991 por um grupo de
39 organizações públicas e privadas,
a instituição surgiu da necessidade
dos empresários de adotar padrões
internacionais para orientar, avaliar
e reconhecer a gestão, em busca de
mais qualidade e competitividade,
tendo em vista a abertura da economia brasileira, num processo de globalização irreversível. Na época, era
essencial para o crescimento das organizações e do Brasil a difusão dos
pilares da qualidade para produtos e
serviços competitivos.
Ao longo dos anos, mudaram-se
os cenários econômicos internos e
externos, bem como as demandas
de clientes, governo e sociedade.
Esse panorama demandou também
adaptações na forma de produção,
gerenciamento e posicionamento
das empresas no mercado. Primar
pela qualidade de produtos e processos tornou-se apenas um dos diversos aspectos e atividades com que
as organizações devem se preocupar
para alcançar o sucesso. A FNQ passou, então, a incentivar as empresas
a ter uma visão sistêmica da gestão,
incorporando princípios e valores
capazes de contemplar o novo papel
mais participativo e responsável das
organizações na sociedade contemporânea.
Vislumbrando esse cenário, o
foco das empresas deixou de ser somente a qualidade em determinadas
áreas produtivas e voltou-se para a
qualidade da organização como um
todo. Assim, a Fundação começou
também a estimular a busca permanente da excelência, por meio da
disseminação do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) para organizações de todos os portes e setores,
como instrumento referencial para a
melhoria de práticas e o alcance do
8
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sucesso do negócio. Ao ser aplicado por mais de 100 mil empresas
nas últimas duas décadas, o MEG
consolidou-se como o modelo de
referência da gestão no Brasil, caracterizando o que podemos chamar de
um “estilo brasileiro de gestão”.
O Modelo vem ainda acompanhando a evolução da sociedade e
incorporando inúmeros aspectos
necessários para garantir a perenidade das organizações. Hoje, diante do
atual cenário de instabilidade e imprevisibilidade econômica, a implantação o MEG é vista como grande
contribuinte para que as empresas
estejam atentas às tendências mundiais e preparadas para responder
às transformações globais, como
o crescimento demográfico, o surgimento de mercados emergentes,
novas tecnologias e mudanças climáticas.
Somente as-

Modelo de
Excelência
do PNQ

sim torna-se possível competir em
um mercado local e globalizado.
E, cada vez mais, as empresas
vêm tomando consciência da importância e dos benefícios de investir na
excelência da gestão. Pesquisas realizadas a pedido da FNQ confirmam
que as usuárias do MEG apresentam
resultados superiores aos da média
das organizações de seus respectivos setores. Mais do que desempenho financeiro favorável, as empresas que adotam o Modelo também
veem sua administração evoluir não
mais de forma fragmentada e sim de
maneira sistêmica e integrada.
Para atestar essa constante melhoria, a FNQ desenvolveu e lançou,
em seu 20º aniversário, um instrumento para mensurar o grau de maturidade da gestão das organizações,
levando em conta sua aderência aos
Critérios de Excelência do MEG. A
partir da análise do desempenho
das empresas candidatas aos vários
prêmios de gestão alinhados ao Modelo, foi criado o Indicador Nacional
da Maturidade da Gestão (INMG),
que avaliou as boas práticas adotadas por organizações de diferentes
portes e setores e comprovou que a
excelência já está presente no dia a
dia das usuárias do MEG.
Tomando como base o desempenho das candidatas ao Prêmio
Nacional da Qualidade® (PNQ), que
também completa 20 anos de reconhecimento à excelência da gestão das
organizações

Jairo Martins

brasileiras, o levantamento revelou
uma evolução positiva no nível mediano de aderência dessas empresas
ao MEG, passando de 44 pontos
em 2009, para 48 em 2010 e 53 em
2011, o maior índice desde o início
da apuração em 1999. O aperfeiçoamento contínuo da gestão e os compromissos assumidos com a sustentabilidade, a ética e a valorização das
pessoas, a partir do papel inspirador
das lideranças, estão entre os fatores
fundamentais para registrar esses
avanços.
A comprovação desse elevado
grau de maturidade da gestão das
empresas representa, acima de tudo,
uma mudança de cultura, fruto de
um trabalho de vários anos em busca
da excelência. Nesse contexto, a FNQ
tem sido um agente para a melhoria
das organizações e o consequentemente aumento de sua competitividade, mas ainda há muitos desafios
pela frente e um novo ciclo de trabalho que se inicia. Ao evoluir em sua
missão, da gestão da qualidade para
a excelência da gestão, a instituição
continua perseguindo mais renovação e inovação em suas atividades.
O treinamento de gerações mais
jovens, o incentivo aos trabalhos e
pesquisas acadêmicas relacionadas
ao MEG e a busca do maior envolvimento de setores estratégicos, como
de organizações públicas ou privadas
das áreas de saúde e educação, além
das micro e pequenas empresas que
já mostram interesse crescente no
Modelo, são alguns dos objetivos
que a FNQ pretende levar adiante.
Dessa forma, ao acompanhar as
constantes transformações socioeconômicas globais e atualizar os
critérios de excelência do Modelo,
a FNQ continuará trilhando seu caminho e fazendo sua parte na construção e consolidação de um país
institucionalmente maduro, forte e
próspero, garantindo mais desenvolvimento e competitividade às organizações, além de melhores condições
de vida à população brasileira.
Jairo Martins (T74)
é superintendente-geral da
Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ)

entrevista

Novos desafios, sempre
Em pouco mais de 12 anos de carreira, Thales Muniz Soares (T99), atual Diretor de Marketing da Gillette Global Shave Care, tem seguido uma
trajetória vitoriosa, permeada por importantes conquistas profissionais. Diante de cada novo desafio – a começar pelo vestibular do ITA, ele
nunca deixa de buscar um aprendizado. “Quando achar que já não está aprendendo tanto, saia de sua zona de conforto”, aconselha ele aos
“bixos”. Leia a seguir entrevista concedida ao Jornal AEITA:
Conte-nos sua trajetória, da formatura no ITA até
seu atual cargo na Gillette.
Thales Muniz Soares - Graduei-me em Engenharia Eletrônica (T99)
e desde então trabalho na
Procter&Gamble (P&G). Havia feito um estágio de um
ano numa consultoria estratégica e estava engrenado
para uma posição de consultor, mas resolvi sair e aceitar Thales Muniz Soares (T99), com sua família
o desafio da P&G para trabalhar em Marketing (recebi a proposta (Egito, Arábia Saudita, Emirados
das mãos de um veterano da T94, Árabes e Líbano) até América LatiDaniel Geiger Campos, até hoje meu na. Em julho de 2011, fui convidado
mentor na P&G). Comecei como ge- para trabalhar na sede da unidade
rente de produto na categoria de de- de negócios da Gillette (adquirida
tergentes, com as marcas Ace e Ariel. pela P&G em 2004), em Boston. Fui
Depois de dois anos, tive minhas logo promovido a Diretor de Markeresponsabilidades expandidas e pas- ting para a linha global de aparelhos
sei a trabalhar com a marca Ace para de barbear descartáveis (no Brasil,
todo o Cone Sul (Brasil, Argentina e Prestobarba). Moro bem próximo a
Chile). Em 2004 fui promovido a ge- Boston, com minha mulher Verônica
rente com o desafio de implantar na e meus três filhos – Guilherme (7),
P&G Brasil uma equipe de Shopper Otávio (5) e Isabela (1).
Marketing, visando trabalhar muito
Por que quis fazer ITA?
próximo aos varejistas e times de
Thales Muniz Soares - Meu
vendas. Em 2005 fui chamado de sonho era ser físico – admirava os
volta à categoria de detergentes, ago- grandes nomes da física como e adora para gerenciar a marca Ariel para o rava matemática. No final acabei opCone Sul e América Latina. Viajei bas- tando por estudar engenharia, e para
tante e tive a felicidade de conhecer isso nada melhor que o ITA, não é
os quatro cantos da América Latina. mesmo?  Quando estudante do 2º
Durante esse tempo, cursei um MBA grau, apreciava aqueles problemas
no Ibmec-SP (atual Insper) e recebi difíceis do vestibular do ITA, e me
a bênção do meu segundo filho (vi- sentia desafiado a passar e estudar
via entre o aeroporto, parquinho de nessa grande instituição.
crianças e livros do MBA!). No final
Que legado dos tempos do
de 2008, recebi a proposta para uma ITA carrega em sua vida profisposição global na sede da empresa, sional e pessoal?
no estado americano de Ohio. Por
Thales Muniz Soares - A
2,5 anos gerenciei as marcas po- experiência no ITA e H8 foi fanpulares de detergentes para países tástica. Levo até hoje a perseemergentes, com responsabilidades verança (por passar por testes
desde a Ásia, passando por Europa e “provações” acadêmicas e de
Central e do Leste até América Lati- adaptação a um ambiente longe
na. A experiência de conhecer mer- da família), a vida em comunicados e culturas novas foi fantástica! dade (por ter convivido no H8,
Durante esses anos viajei quase 45% ao lado de grandes amigos com
do tempo, tendo a oportunidade de os quais dividi bens materiais
conhecer o mundo, literalmente – e experiências) e a disciplidesde Filipinas, Cingapura, Malásia, na consciente (fazer o correto
China e Índia, passando por Rússia, sempre, mesmo quando ninRomênia, Polônia, Oriente Médio guém está olhando).
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Ser iteano é...
Thales Muniz Soares
- i) Ter a honra de ser um
veterano-bixo de pessoas
brilhantes e fantásticas. ii)
Fazer parte de uma “confraria” cujos laços foram
forjados pelas horas de
estudo e pela vida em
comum no H8. iii) Ter a
responsabilidade de “dar
o exemplo” e sempre querer mais.
Tem contato com a
comunidade iteana? E especificamente com a sua turma?
Thales Muniz Soares - Tenho
contato com a minha turma através
de redes sociais e grupos de correio
eletrônico. Tenho um contato mais
constante com alguns Iteanos com
quem morei no H8 ou com os quais
trabalhei. Desde que me mudei para
os EUA, não tenho contato frequente
com a comunidade iteana de outras
turmas.
Que mensagem gostaria de passar para os “bixos” que estão saindo do ITA agora?
Thales Muniz Soares - Procurem
reger suas vidas profissionais por um
propósito maior, não somente pelo
sucesso em si mesmo. Na medida em
que cresçam, busquem uma oportunidade que seja congruente com
esse propósito, e onde possam trabalhar naquilo que tenham paixão em
fazer. Revelem em suas vidas profissionais os valores forjados pelo ITA –

entre eles
a excelência

e a honestidade (disciplina consciente), e nunca deixem de buscar o
aprendizado: quando acharem que já
não estão aprendendo tanto, saiam
de sua zona de conforto. Seus talentos são muito preciosos para serem
desperdiçados ou subutilizados.
O ITA pensa em duplicar o número de vagas a partir de 2014.
Qual a sua opinião sobre essa iniciativa?
Thales Muniz Soares - Sou totalmente favorável à ideia. O Brasil precisa muito de engenheiros de ponta
para sustentar e acelerar essa fase de
crescimento ímpar em que se encontra. O ITA pode contribuir de forma
decisiva para isso.

Nome: Thales Muniz Soares
Cargo e função atuais:
Diretor de Marketing, Gillette
Global Shave Care
Idade: 35 anos
Prato preferido: Arroz,
feijão e bife acebolado
Livro preferido: Bíblia
Filme preferido: Difícil –
não sou muito vidrado em
filmes. “Matrix” me marcou
muito (vi com os amigos do
H8 no CenterVale, o que nos
rendeu horas e horas de um
bom “bostejo”).
Hobby: Ler, ouvir música e
viajar

O navegador Amyr
Klink contou suas
experiências de
viagens

espaço alunos

CASDVest obtém 181 aprovações
em universidades públicas
O CASDVest (Curso Alberto Santos
Dumont), curso pré-vestibular sem fins
lucrativos administrado
em sua maior parte por
alunos do ITA e com
a missão de aprovar
estudantes sem condições financeiras em
universidades públicas,
conquistou 181 aprovações nessa categoria de
ensino em 2012. Esse
resultado, somado aos esforços cultivados pelo CASDVest desde 2002,
totaliza a marca de 1668 aprovações,
fato que é motivo de orgulho e que
propicia motivação para todos os voluntários do curso.
CONQUISTAS
Fazem parte dessa vitória 2 vagas
no curso de Direito conquistadas pelos alunos Thais Juliana Ribeiro da
Silva e Daniel Alves da Silva Rosa e
uma aprovação inédita: Toni Burgatto, ex-aluno do curso, ingressou no
ITA através do vestibular de 2012 no
curso de Engenharia Eletrônica e hoje
faz parte da equipe de voluntários do
CASDVest. Além disso, o curso obteve o maior número de aprovações
na Universidade de São Paulo (USP)
desde sua fundação: 27 aprovados,
em sua maioria nos cursos de Engenharia Química.
DESAFIOS E EXPECTATIVAS
Em meio a esse processo de
crescimento todos os departamentos que trabalham em prol do curso

Amyr Klink inicia ano letivo

Aprovações acumuladas desde 2002

lidam com desafios, como contornar
as desistências de alguns alunos, o
que é consequência, na maioria das
vezes, de dificuldades financeiras
que envolvem tanto questões como
despesas com o transporte quanto o
fato de que muitos alunos lidam com
uma carga considerável de horas em
empregos para auxiliar no sustento
de suas famílias.
É através da paixão pela causa
contida em cada voluntário que o
CASDVest é capaz de gerar impacto
educacional em São José dos Campos. Cada aprovação é um sinal de
sucesso e vem acompanhada de incentivo para que um bom trabalho
continue sendo feito, para que seja
possível a transformação da vida de
mais estudantes brasileiros.

Aprovados do CASDVest em 2012

O navegador Amyr Klink foi o
convidado do CASDVest para a Aula
Inaugural de 2012, realizada no dia
12 de março no Auditório lacaz Netto, no ITA.
A cerimônia contou com a presença do Ministro-Chefe da Secretaria de Portos da República Federativa
do Brasil, Engenheiro Civil José Leônidas de Menezes Cristino; Diretor-Geral do Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA),
Tenente-Brigadeiro-do-ar Ailton dos
Santos Pohlmann, o Vice-Diretor do
DCTA, Major-Brigadeiro Alvani Adão
da Silva, o Reitor do ITA, Dr. Carlos
Américo Pacheco; o Prefeito de São
José dos Campos Eduardo Pedrosa
Cury e demais autoridades civis e
militares.
A aula iniciou com um vídeo de
depoimento dos alunos que fizeram
parte dessa trajetória do CASDVest,
e que foram aprovados em diversas
faculdades e universidades do Brasil.
Uma das alunas beneficiadas, Thais
Juliana Ribeiro da Silva, aprovada em
Ciências Econômicas na UNICAMP e
Direito na USP, recebeu um certificado em homenagem, simbolizando
todos os alunos aprovados de 2011.
Também foram premiados a gestora
de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social de São José dos
Campos, Roseni Neide Lemos; e o
professor do ITA, Rogério Ferraz de
Camargo.
“O CASD Vestibulares é basicamente composto por jovens que
acreditam piamente na educação

como forma de mudar vidas, mas
não apenas as vidas dos nossos alunos. Cremos que lutar pela educação
pode mudar toda a sociedade, pela
criação de um grande ciclo virtuoso. Nós, voluntários, em sua maioria
alunos de graduação do ITA, acreditamos que isso é possível, e não nos
contenhamos em esperar iniciativas
alheias. Por isso, conciliamos uma
rotina pesada de faculdade e estudo
com o trabalho em prol de mais de
500 sonhos”, afirmou o presidente
do CASDVest, Lucas de Brito Rocha.
Na sequência, Amyr Klink, deu
início a palestra. “É uma honra estar aqui e tenho profunda admiração
por esta Instituição. Esse exercício
que vocês colocam em prática, de
ensinar as pessoas que precisam, é
o mais nobre do exercício humano.
É um privilégio estar na escola referência no mundo da tecnologia”,
declarou.
Na ocasião, ele contou um pouco da sua história e experiências nas
viagens pelo mundo, além de mostrar fotos que marcaram sua vida.
Durante a aula, voltando-se para os
iteanos, ele comentou: “Eu não acredito em pessoas talentosas. Acredito
no talento das pessoas”. Em minhas
viagens pelo mundo, descobri que
quando acumulamos conhecimento,
descobrimos que sabemos muito
pouco”.
A cerimônia foi encerrada com
um certificado em homenagem ao
Amyr Klink, entregue pelo presidente
do CASDVest.

André Azevedo fala aos alunos do Casdinho
Em noite de homenagens, o Casdinho seu ano letivo 2012, com Aula
Inaugural do piloto de rali André Azevedo realizada no dia 22 de março. A
solenidade contou com a presença do
vice-reitor Fernando Sakane (T68) e do
vice-prefeito de São José dos Campos,
Luiz Antonio Ângelo da Silva.
Foram homenageados Aldo Teshima (T80) e Fernando Masanori Ashi-

kaga, parceiros e colaboradores do
curso, e o ex-aluno Caíque Cleber Dias
de Rezende, aprovado este ano no Colégio Embraer Eng. Juarez Wanderley.
“André Azevedo pôde nos mostrar
um pouco dos desafios que teve de
enfrentar em tantas competições que
já participou. Motivou os alunos a não
desistirem de seus sonhos por mais
improváveis que eles sejam e a não

O aluno Caíque Cleber Dias de Rezende recebe homenagem do vice-prefeito Luiz Antonio Ângelo da Silva

temerem o pioneirismo, a buscarem
sempre estabelecer planos e metas
que os possibilitem chegar mais longe”, conta André Negrão Costa (T14),
diretor-presidente do Casdinho.
Em 2011, o Casdinho atendeu a
120 alunos, sendo 90 do 9º ano do
Ensino Fundamental, tendo obtido
43 aprovações no Colégio Embraer,
de um total de 200 vagas oferecidas.
Jornal AEITA
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Espaço do GALVÃO

Por Francisco Galvão (T59)

(Um roteiro de aerodinâmica, para quem gosta de voar)

“Este ar que respiramos,
e no qual voamos”
A partir desta edição, iniciamos a publicação
de uma nova série de artigos do colega Francisco Galvão (T59)

193 Kgf., e será multiplicada por quatro
a cada vez que dobrarmos a velocidade!
Ao atingirmos 1200 Km/h veremos
este ar aparentemente tênue, tornar-se
como que numa parede sólida. É o fenômeno batizado na década de 40 como
a “barreira do som”, tão temida pelos
primeiros pilotos que tentaram dela se
aproximar!
Para entendermos como isto acontece precisaremos conhecer mais intimamente este grande companheiro de
nossos vôos, mas põe intimidade nisto,
é preciso entrar em sua “alma”!
Vamos pegar um pequeno cubinho de ar de um mm de lado, e ampliar
10000000 de vezes! Pô meu, dez milhões
de vezes, mas que exagero! É isso mesmo, pois agora passaremos a medir as
coisas não em milímetros, mas em ângstrom.
E o que é isso? Um ângstrom representa uma distancia ínfima, tão ínfima
que num milímetro cabem dez milhões
deles. E a primeira coisa que iremos
encontrar em nosso cubinho de ar ampliado é....pasmem senhores: um grande
vazio!
Mas não é só vazio é claro.
Em média a cada 30 ângstrom
vamos encontrar bolinhas duplas com a forma aproximada
de um halteres, que são as
moléculas dos gases que compõem o ar e que no caso do Nitrogênio pôr exemplo medem
quatro Angstrom.
Um fato que dá uma idéia
de como as moléculas são
pequenas, é que existem mais
moléculas de ar dentro dos
nossos pulmões do que de litros de ar em toda a atmosfera
terrestre.·.
Isto permite afirmar, entre
outras coisas, que dentro dos
pulmões do leitor existe com

Em ___/___/____ Ass __________________________
Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico
para uso dos correios

“ATMÓS”, o ar e a atmosfera –
ro dos oceanos e o branco das nuvens,
parte 1
mal se podendo notar o marrom dos
Os gregos, com seu conhecimento
continentes, mas se observarmos bem
intuitivo, definiam o ar como um dos
poderemos ver nas bordas iluminadas da
quatro elementos que, junto com a terterra, um fino traço azul claro contrastanra, a água, e o fogo, compunham toda a
do com o negro do espaço sideral.
natureza.
É ela, a atmosfera, esta fina e tênue
Foi só recentemente, com o estudo
camada gasosa formada basicamente
das propriedades especiais dos gases em
por: nitrogênio (78%) e oxigênio (20%),
temperaturas muito altas, é que a ciência
pois dos demais gases, somente o vapor
lhes deu razão, acrescentando aos estad’água merece alguma menção, nos lodos: sólido, liquido, e gasoso, o plasma,
cais quentes e úmidos.
como quarto estado da matéria.
Fina? Sim. 90% da atmosfera estão
Aos gregos também, devemos as
contidos nos primeiros 16 km de altitude,
raízes da palavra atmosfera, que usamos
o que comparado aos 12 000 km do diâpara designar esta camada gasosa que
metro da terra é quase nada.
envolve o nosso planeta e os nossos corE tênue? Será? Depende. Em repoupos; ou seja, o ar que respiramos.
so o ar pode até ser considerado tênue,
Ao respirá-lo sentimos apenas que
mas em movimento vai deixando de sêele é tênue, suave, inodoro, e a primeira
-lo... A 100 Km/h, já irá exercer uma forvistam incolor. Será que estamos certos?
ça de 48 Kgf sobre cada metro quadrado
Apenas em parte. Realmente nossas céde superfície que colocarmos tentando
lulas olfativas não foram feitas para sentibarrar o seu movimento (Obs.: O leitor
-lo, pois do contrario o seu cheiro seria
menos versado em sistemas de unidades
predominante em tudo.
físicas leia Kgf como Quilo, e estamos
Assim, o ar é inodoro para nós, e
conversados).
provavelmente para todos os demais seA 200 Km/h esta força já será de
res aeróbios que o respiram para
poder viver. Quanto ao resto estamos redondamente enganados.
Então o ar tem cor? Sim,
basta observarmos, que as montanhas no horizonte são tanto mais
azuis quanto mais distantes, ou
então basta olharmos para cima,
que veremos o azul celeste em
todo o seu esplendor.
Este azul, que aos poucos irá
se escurecendo até se tornar negro como a noite, quando saímos
da atmosfera a bordo de um foguete, deixando para trás, esta
grande esfera azul, que inspirou
Caetano Veloso a compor “Terra”,
ao ver as primeiras fotos tiradas
pelos astronautas.
Nestas predomina o azul escu- A atmosfera e um furacão sobre o Caribe

As montanhas ficam mais azuis com a distância

certeza* pelo menos uma molécula de
nitrogênio que também já foi respirada
pelo faraó Tutakamom durante sua curta
vida no antigo Egito! (*certeza estatística
baseada nas leis de difusão de gases e no
tempo decorrido)
Mas voltando ao nosso exame, vamos constatar que estas moléculas não
estão paradas, mas sim todas se movendo desordenadamente em todas as direções possíveis, e chocando-se uma com
as outras (um choque em média após
cada 600 Angstrom percorridos).
Algumas estão quase que paradas
enquanto que outras se deslocam com a
velocidade de 3000 Km/h!
Já a velocidade resultante, ou média
de todas elas, será, por exemplo, zero
para o ar em repouso dentro de uma
sala, ou de 18 Km/h na direção horizontal
e sentido sul para um vento Norte de 10
nós, e assim por diante.
Isto se considerarmos nesta média,
não só os valores, mas também as direções e sentidos destas velocidades.
Mas, se nesta média, considerarmos
apenas os valores destas velocidades,
obteremos em ambos os casos acima, o
valor de 1800 Km/h (média quadrática).
E finalmente a média dos valores, das
velocidades projetadas numa direção, e
tomadas num único sentido, será da ordem de 1224 Km/h.
Esta não é a velocidade do som?
Sim. Qualquer perturbação no ar, só se
propaga por meio de choques entre suas
moléculas e, portanto esta será a velocidade de sua propagação, e o som nada
mais é que uma perturbação repetida
numa certa freqüência.
Nos não podemos ver as ondas sonoras no ar, mas elas se espalham de modo
muito parecido com as ondas formadas
numa superfície de água calma quando a
perturbamos atirando uma pedra.
(Continua na próxima edição)

