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E mais

Tem novidades no 
Sábado das Origens!

Impulso na construção da 
Casa de Repouso

O vereador Walter Hayashi (centro) em visi-
ta às instalações da Casa de Repouso Nosso 
Lar, em companhia do vice-presidente da 
AEITA, Christiano Sadock (T04) e do vice-
-presidente da COMLuz, Benedicto Villela; 
na foto, as obras do refeitório

A direção do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) permanece sob responsabilida-
de de um iteano. Leonel Fernando Perondi (T80) 
tomou posse no dia 1º de junho de 2012, subs-
tituindo Gilberto Câmara (T79). Em entrevista ao 
Jornal AEITA, ele fala sobre os desafios à fren-
te da instituição nas áreas técnica e científica, e 
também na área de gestão, com a necessidade 
de reposição dos quadros de servidores. Pág. 4

A AEITA, a DIVAL e o NUSESO/GIASJ (Núcleo de Serviço Social) firmaram parceria para viabilizar 
a concessão de Bolsa Aluno aos estudantes do ITA em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa 
tomou corpo a partir da percepção da DIVAL de que as dificuldades financeiras estariam interferindo ne-
gativamente no aproveitamento de alguns alunos ou mesmo na sua convivência com os colegas. Pág. 9

Mais um iteano na Direção do INPE

O ITA Panelinha PP-ZTN no hangar do Aeroclube do CTA, no início dos anos 60; esta e outras lem-
branças estão no livro Histórias para Contar, Amigos para Encontrar
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O antigo Bar Paulistano, no centro de São José dos 
Campos, frequentado por iteanos da década de 50; 
no livro, os pioneiros contam suas impressões sobre 
a cidade

O vereador Walter Hayashi, 
de São José dos Campos, visitou 
as obras da Casa de Repouso 
Nosso Lar – projeto social apoia-
do pela AEITA, que irá atender a 
110 leitos para idosos em abrigo 
e 100 no seu Centro de Convivên-
cia. O apoio do parlamentar é um 
novo impulso à construção das 
novas instalações da entidade, 
que busca solucionar o impasse 
criado pela tentativa da Unesp de 
querer tomar área em uso há 40 
anos, para atividades sociais. En-
tenda o caso na pág.6.

Fundo de Endowment do ITA
Seguindo as tendências das universidades de primeira linha no mundo, 

o ITA acaba de constituir um time para elaborar a criação do seu Fundo 
de Endowment. A equipe é formada por representantes da FCMF, Reito-
ria, AEITA, professores e alunos. O trabalho abrange a elaboração do Esta-
tuto, Governança Corporativa e Formação dos Conselhos. Pág. 9

Vista aérea do ITA

Parceria viabiliza Bolsa Aluno

Em 2007, na edição 75 de O Suple-
mento, entrevistamos o iteano Mauro 
Hirdes (T82) sobre sua peça Piantao, 
que estava em cartaz na cidade de São 
Paulo, e que foi produzida graças ao 
apoio, pela Lei Rouanet, de colegas da 
turma 82. Neste número, voltamos a 
conversar com o engenheiro e drama-
turgo, agora sobre seu novo projeto: 
“Removendo Pedras, Plantando Flores”, 
uma peça teatral de sua autoria, que tra-
ta da vida e obra da poetisa goiana Cora 
Coralina. Pág. 11

Iteano escreve sobre

Leonel Perondi (T80)

A poetisa goiana Cora Coralina

Cora Coralina

Dias 19 e 20 de outubro você 
tem um encontro marcado com 
a comunidade iteana. O Sábado 
das Origens 2012 está sendo or-
ganizado com carinho para pro-
porcionar momentos de alegria, 
confraternização e lazer para 
toda a família. Além das atrações 
que vêm fazendo sucesso nos 
últimos anos – música, brinque-
dos infláveis, Espaço da Beleza e 
Saúde (com massagem, limpe-
za de pele e dicas de nutrição) 
e sorteio de brindes diversos -, 
este ano teremos, na sexta-feira, 
o aguardado lançamento da nova 
edição do livro Histórias para 
Contar, Amigos para Encontrar. 
Participe! Pág. 5
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Editorial

cartas E farpas

Jornal AEITA

Caros amigos da AEITA,
Foi com enorme surpresa, e triste 

– diria, que vi as críticas à proposta 
do Eng. Barroso, sobre a Expansão do 
Aeroporto de SJCampos. Não conhe-
ço a proposta dele, mas o título me 
basta “A EXPANSÃO DO AEROPOR-
TO”. Concluo que não gostaram da 
implantação da EMBRAER em SJCam-
pos, dos benefícios que trouxe para a 
cidade, com os milhares de empre-
gos que criou? Contra a riqueza que a 
produção local de aviões trouxe para 
as famílias e para a comunidade? Os 
argumentos colocados pelos colegas  
que firmaram o texto do CARTAS & 
FARPAS são mais ou menos os mes-
mos que ouvi, no Plenário da Câmara 
dos Vereadores, em 1968/69. Mais 
de 40 anos se passaram e não evolu-
ímos nada, desde então, e ainda esta-
mos rejeitando qualquer projeto que 
realce a vocação aeronáutica criada? 
Ora, a iniciativa aqui estabelecida na 
década de 50, pelo nosso muito sau-
doso Brig. Montenegro, no sentido 
de criar por aqui uma grande indús-
tria aeronáutica (COMO ELE SEMPRE  

Estamos nos aproximando de mais 
um Sábado das Origens, o tradicional 
encontro da comunidade iteana, que 
este ano será muito especial. Além das 
aplaudidas atividades para toda a famí-
lia (brinquedos infláveis e espaço da be-
leza e saúde), que inauguramos há três 
anos, teremos o lançamento da nova 
edição do livro Histórias para Contar, 
Amigos para Encontrar.

O que tornará especial esse Sába-
do das Origens não é propriamente o 
evento em si, e sim a maior presença 
que, imaginamos, se verificará por 
conta da apresentação dessa aguar-
dada publicação. Dezenas de iteanos 
de diversas turmas, no período de 
1950 a 1979, fazem parte do livro, 
com depoimentos, relatos, citações, 
referências. Vale conferir, em primeira 

Uma viagem ao passado

Expansão do Aeroporto
AFIRMAVA), não foi válida? As inicia-
tivas de ampliação do Aeroporto, com 
tudo o que um centro de grande ati-
vidade econômica necessita, ou seja, 
com uma Feira Aeronáutica semelhan-
te às que olhamos com inveja no He-
misfério Norte, hangares para reparos 
aeronáuticos, com escolas regulares 
de formação de profissionais de vôo 
e de terra, com carga aérea de e para 
o mundo, com centro de convenções 
etc, tudo isso, pretende-se dizer que 
não interessa à população? Como, 
pergunto? Queremos que haja ativi-
dade aeronáutica no Município ex-
pulsando o aeroporto?!?! Mandando 
toda esta riqueza, claramente exposta 
pelos aviões da EMBRAER voando em 
90 países, para outro Município do 
Vale? Ainda bem que, com mais de 
80 anos, devo morrer sem ver a morte 
de um empreendimento que pioneiros 
lutaram tanto, desde Santos Dumont, 
para que tornasse realidade.

Com meu solene protesto

Ozires Silva (T62)
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mão, as versões e visões dos colegas 
sobre histórias conhecidas, que já fa-
zem parte da antologia do ITA, e ou-
tras nem tanto, extraídas do fundo do 
baú especialmente para esse resgate 
da memória da escola.

Essa maior participação fortalece-
rá um importante aspecto do Sábado 
das Origens, que é possibilitar a inte-
ração entre iteanos de gerações dife-
rentes, gerando um ambiente propício 
para a troca de experiências e ampla 
confraternização.

Se você já é participante do Sá-
bado das Origens, não perca o deste 
ano. Se você nunca participou, este é 
o ano para começar.

Contamos com a sua presença.

Diretoria da AEITA

Prestação de contas da AEITA
1º semestre de 2012
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O Jornal da AEITA publicou em sua 
última edição opiniões de alguns for-
mados no ITA sobre a possibilidade de 
inclusão dos alunos de pós-graduação 
no quadro da AEITA. Como a maioria 
dos argumentos baseou-se em este-
reótipos, é importante que a APGITA 
(Associação dos Pós-Graduandos do 
ITA), como representante dos pós-
-graduandos e pós-graduados do ITA, 
esclareça alguns pontos, dada a pouca 
informação que a graduação tem sobre 
a pós-graduação.

O ITA perdeu ao longo de sua his-
tória a grande oportunidade de formar 
uma ótima pós-graduação, tão qualifi-
cada quanto a graduação. A primeira 
tese de mestrado do Brasil na área de 
ciências foi defendida no ITA em 1963. 
Uma tese em 10 de janeiro de 1963 
na área de Física e, em 22 de janeiro 
do mesmo ano, na área de Engenharia 
Eletrônica. A primeira tese de doutora-
do foi defendida em 1970 na área de 
Engenharia Eletrônica.

Porém, ao contrário da graduação, 
com seu vestibular nacional, a pós-
-graduação passou décadas pouco 
divulgada, vista em segundo plano e 
pouco incentivada. Formou-se uma 
famosa escola de engenharia, mas 
contrariando a lógica das grandes es-
colas pelo mundo, a pós-graduação e 
a pesquisa passaram muito tempo em 
segundo plano.

Nas últimas duas décadas o nú-
mero de alunos da pós-graduação 
teve expressivo crescimento. Contri-
buiu também a criação dos cursos de 
Mestrado Profissional, principalmente 
o PEE em parceria com a Embraer, a 
partir de 2001. Os alunos regularmente 
matriculados nos cursos stricto sensu 
(Mestrado, Doutorado e Mestrado Pro-
fissional) ultrapassaram os de gradua-
ção no início dos anos 2000 e são mais 
que o dobro do número de alunos da 
graduação atualmente.

Em 1995, com o objetivo de repre-
sentar o crescente número de pós-gra-
duandos, foi criada a APG-ITA. Basea-
mos a entidade nos modelos existentes 
em outras faculdades, mas logo nos 
tornamos referência, pois trabalha-
mos de forma profissional na busca 
de ações pragmáticas que auxiliem 
os pós-graduandos e não de forma 
amadora ou política como os centros 
acadêmicos de diversas universidades.

Em uma sala no piso inferior do 

prédio da Eletrônica, temos um espaço 
cedido para a APG-ITA dentro do CCM 
(Centro de Competência em Manufatu-
ra). Não nos contentamos em organi-
zar churrascos ou festas. Além de unir 
os colegas, a APG-ITA também partiu 
para executar projetos de pesquisa 
com o setor privado e a se sustentar 
sem necessidade de doações. São alu-
nos de graduação, alunos de pós-gra-
duação e professores quem executam 
esses projetos de pesquisa, recebendo 
bolsas ou complemento delas, gerando 
publicações e trazendo equipamentos 
para os laboratórios do ITA. Em 2008 
criamos a Fundação de Apoio a Pes-
quisa de Pós-Graduandos (FAPG) para 
alcançarmos voos ainda mais altos e 
só esperamos o reconhecimento da 
Instituição, pois os projetos através da 
FAPG também estão em andamento.

Representamos os alunos de pós-
-graduação nas discussões do Con-
selho de Pós- Graduação (CPG) e na 
Congregação do ITA e estamos pro-
curando cada vez mais a cooperação 
com outros órgãos do Instituto. Para 
uma melhor divulgação do ITA junto 
à sociedade estamos nos reunindo 
com os professores desde o começo 
do ano para definir um mapa para re-
estruturar o website do ITA (www.ita.
br) e coletando informações para que 
o conteúdo do site contemple não so-
mente os cursos de graduação, mas 
também a pós-graduação, a pesqui-
sa, as informações institucionais e as 
ações de extensão e cooperação do 
ITA. Em conversa com o reitor, tal ideia 
finalmente foi levada em frente, ficando 
a ITA Júnior responsável pelo design e 
programação desse novo site.

Apesar de trabalhar nas publica-
ções, teses e projetos de pesquisa do 
ITA, os alunos de pós-graduação são 

vistos como alunos de segunda clas-
se. Enquanto os alunos da graduação 
recém aprovados no vestibular são 
exaustivamente aplaudidos, elogia-
dos e contam até com faixa de boas-
-vindas ao entrar no DCTA, os alunos 
de pós-graduação tem seu acesso ao 
campus restringido, demorando várias 
semanas ou até meses para conse-
guir um mísero crachá do DCTA para 
assistir às aulas. Com os estrangeiros 
o constrangimento é ainda pior. Hou-
ve caso de uma aluna estrangeira que 
precisava vir escondida em um carro 
de um colega para assistir às aulas 
no semestre passado, pois passou 4 
meses sem crachá por incompetência 
da “inteligência” do DCTA em renová-
-lo. Temos problemas gravíssimos de 
desorganização para resolver antes de 
uma internacionalização da escola.

Porque um bom aluno viria fazer 
pós-graduação no ITA em vez da UNI-
CAMP, USP, UFRJ ou mesmo outra 
federal qualquer? Na graduação a res-
posta é fácil, a avaliação dos cursos no 
MEC tem nota máxima, o ITA oferece 
alimentação, moradia, o tratamento da 
DIVAL é quase individualizado, o aluno 
é bem recebido, é prestigiado, é itea-
no! Na pós-graduação não há moradia, 
para comer no mesmo rancho da gra-
duação paga-se 4 reais para comprar 
um ticket por refeição e sempre somos 
recebidos da forma mais burocrática e 
mal humorada possível, para que nos 
estressemos e desistamos de comer 
lá. O ITA tem somente a pós-graduação 
em Engenharia Mecânica e Aeronáutica 
com conceito 6 na CAPES e os outros 
quatro cursos com conceito 4. A ma-
trícula não é automática. Esteja onde 
estiver você tem que vir pessoalmente 
no meio das suas férias fazer a matrí-
cula no ITA. Paradoxalmente, o Institu-

to Tecnológico de Aeronáutica não tem 
sistemas de TI, coisas que qualquer 
faculdade por aí tem. Um sisteminha 
simples para fazer matrícula online não 
existe!

Agora perguntamos aos senho-
res: será culpa do aluno a dita falta de 
qualidade da pós-graduação do ITA ou 
simples desorganização de décadas do 
Instituto aliada à equivocada política de 
deixar a pós-graduação em segundo 
plano? A graduação tem divulgação 
nacional em milhares de escolas, pro-
paganda na televisão e um vestibular 
extremamente bem organizado. Por-
que a pós-graduação não é divulgada 
e uma prova de seleção não é adotada?

Entusiasmada com os novos desa-
fios e perspectivas que a ampliação do 
ITA traz, a APG-ITA propõe ações para 
a qualificação da pós-graduação:

• Um processo seletivo semestral 
nacional para os programas de pós-
-graduação do ITA, com ampla divul-
gação e envio de cartazes para todas 
as faculdades de engenharia e ciências 
exatas do país, que pode ser executado 
com o auxílio da estrutura do próprio 
vestibular. Esta seria a primeira etapa 
de seleção, além da atual análise de 
currículo que é feita individualmente 
por cada professor. O programa de 
pós-graduação em Engenharia de In-
fraestrutura já faz um processo seletivo 
com uma prova de GMAT eliminatória 
nos moldes das grandes universidades 
americanas. Basta estendê-la para os 
demais programas.

• Organização dos processos inter-
nos de burocracia do ITA, com ampla 
utilização de TI. Processos como a 
matrícula semestral nas matérias e 
verificação das notas dos semestres 
passados deveriam ser feitos online, 
facilitando o trabalho das secretarias.

• Vantagens para o aluno da pós-
-graduação semelhantes às concedi-
das aos de graduação, como moradia 
e alimentação gratuitas e facilidade nos 
processos burocráticos.

A APG-ITA tem o papel duplo de 
representação dos alunos que estão 
cursando o ITA com os que já se for-
maram o que seria equivalente ao pa-
pel que o CASD e AEITA executam para 
a graduação. Os pós-graduandos não 
precisam de outra associação que os 
represente, temos a nossa. E se alguns 
estão procurando a AEITA, é por puro 
desconhecimento ou mesmo por total 
falta de fé de que é tão capaz quanto 
qualquer outro. Ressaltamos a impor-
tância de uma crescente cooperação 
entre a APG-ITA e a AEITA para que 
possamos trabalhar juntos para um 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
ainda mais competente, mais organi-
zado, com maior relevância no cenário 
nacional e que deseja ser reconhecido 
mundialmente.

Diretoria da APG-ITA

cartas E farpas

A Pós-Graduação do ITA

Exemplos de pesquisas desenvolvidas pela pós-graduação do ITA
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EntrEvista

Como começou a sua relação com 
o INPE?

Leonel Fernando Perondi - Pas-
sei a frequentar regularmente as de-
pendências do INPE em 1979, como 
estagiário desenvolvendo TG (trabalho 
de graduação), sob orientação do Dr. 
Ram Kishore, e como aluno ouvinte 
nos cursos da pós-graduação em En-
genharia e Telecomunicações na área 
de Materiais. Concluído o TG, e após 
a formatura no ITA, em 1980, passei à 
condição de aluno regular deste cur-
so em 1981. Em 1982, fui contratado 
como funcionário regular do Instituto.

Quando chegou ao INPE, imagina-
va um dia se tornar diretor?

Perondi - Passei a integrar o quadro 
de pesquisadores do INPE em 1982. 
Àquela época, tinha como metas princi-
pais atuar em projetos na área de células 
e painéis solares e aprimorar a formação 
em Física do Estado Sólido, uma vez que, 
mesmo antes de concluir a formação em 
Engenharia, havia decidido tentar trilhar 
uma carreira com atuação na interface 
entre engenharia e física. Em 1986, após 
a conclusão do mestrado em Física do 
Estado Sólido, assumi a responsabilida-
de técnica pelos painéis solares do Sa-
télite SCD-1. Minha perspectiva, quando 
ingressei no INPE, era totalmente téc-
nica, inexistindo, àquela época, expec-
tativas de atuação gerencial ao nível da 
direção do Instituto.

Por que decidiu enfrentar esse 
desafio?

Perondi - No período de 2002 a 2005, 
por convite do diretor do INPE – neste 
período, o Dr. Luiz Carlos Moura Miranda 
– assumi a posição de diretor substituto 
e coordenador geral de Engenharia e Tec-
nologia Espacial. Na condição de coorde-
nador da Engenharia do INPE, atuei, tam-
bém, como Gerente Geral do Programa 
Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 
(CBERS), no período de 2002 a 2005. 
Neste período, além do lançamento do 
satélite CBERS-2, foram iniciados os pro-
jetos dos satélites CBERS-2B, CBERS-3 
e CBERS-4, e efetuada a grande maioria 
das contratações industriais relativas a 
estes projetos. Em 2004, foi concluída a 
revisão do PNAE 2005-2014 (Programa 
Nacional de Atividades Espaciais). Como 
diretor substituto, tive a oportunidade de 
conviver com as diversas áreas de atua-
ção do INPE, adquirindo experiência tan-
to com a missão institucional em ciência 

Iteano T80 é o novo diretor do INPE

e tecnologia espaciais e suas aplicações, 
em seu sentido mais amplo, bem como 
com as especificidades da gestão na área 
pública, em particular, o planejamento e 
a execução orçamentária. O CBERS-
-2B foi lançado em 2007, enquanto que 
o CBERS-3 tem lançamento previsto 
para os próximos meses, e o CBERS-4 
para dois anos após o lançamento do 
CBERS-3. Completando, no presente 
ano, 30 anos de atuação no Instituto e 
tendo participado do início de diversos 
projetos que se encontram em fase de 
conclusão, bem como, e principalmente, 
sob o estímulo de um grande número 
de colegas, imaginei que poderia, ainda, 
contribuir para que o INPE aprimorasse 
a sua posição de referência nacional em 
suas diversas áreas de atuação.

Em seu discurso de posse, você 
frisou a necessidade de reposição dos 
quadros do INPE. Essa é uma de suas 
prioridades em termos de gestão?

Perondi - O INPE é uma instituição 
voltada para a aquisição de conhecimen-
tos e suas aplicações, através de proje-
tos inovadores. É o principal executor 
do Programa Nacional de Atividades 
Espaciais para a área de satélites e suas 
aplicações, e integra um restrito grupo 
de instituições nacionais que exercitam o 
ciclo completo da inovação: pesquisa bá-
sica, pesquisa aplicada, desenvolvimen-
to, produto e utilização social. O cerne 
da atuação institucional encontra-se na 
interface entre as pesquisas básica e apli-
cada e as atividades de desenvolvimento 
e produto – isto é, o projeto, a fabricação 
e a integração, seja de um satélite ou de 
uma câmera de alta resolução. Inserções 
pontuais no mercado, na disponibilização 
de produtos únicos à sociedade, promo-
vem a colimação das atividades de pes-
quisa e desenvolvimento. Levantamento 
realizado em 2010 indicava que em torno 
de 63% do quadro de servidores adqui-
riria idade para aposentadoria até 2020 
e que havia 189 servidores com direito 
à aposentadoria já em 2010. A forma-
ção de um pesquisador ou tecnologista, 
para atuar com autonomia no âmbito das 
atividades do Instituto, requer um prazo 
da ordem de cinco anos. Em diversos 
centros regionais do Instituto, a defici-
ência de quadros é ainda mais dramáti-
ca. Assim, há a necessidade urgente da 
recomposição do quadro de servidores 
em diversas áreas do Instituto, sob pena 
do comprometimento de sua missão. 

Concluindo, um grande número de con-
tratações de jovens servidores deverá ser 
efetuado nos próximos anos, para que o 
INPE possa manter capacitação equi-
valente à que detém hoje, tanto tecno-
-científica quanto de volume de trabalho. 
Pode ser dito, portanto, que a reposição 
de quadros se impõe como uma necessi-
dade para o Instituto, independentemen-
te de prioridades de gestão. 

Quais as outras prioridades, nas 
áreas técnica e científica?

Perondi - O INPE tem como mis-
são ser a referência nacional nas áreas 
de Ciência Espacial, Meteorologia, Ob-
servação da Terra, Engenharia e Tec-
nologia Espaciais e Ciência do Sistema 
Terrestre. O Instituto busca exercitar o 
ciclo completo da inovação, com proje-
tos que podem ser classificados como 
de pesquisa básica, pesquisa aplicada, 
desenvolvimento, produto e utilização 
social. Para que o Instituto consiga 
cumprir sua missão é, portanto, essen-
cial promover programas de pesquisa, 
básica e aplicada, e de desenvolvimen-
to, de modo a garantir avanços do co-
nhecimento científico-tecnológico, que 
permitam que o INPE acompanhe o es-
tado-da-arte em C&T espacial, e suas 
aplicações, em nível mundial. Espera-
-se que o Instituto atue, também, na 
fixação de tais conhecimentos, através 
do desenvolvimento de projetos inova-
dores, que façam uso de conhecimen-
tos e tecnologias classificadas como 
estado-da-arte. Exemplos de tais proje-
tos são os satélites em desenvolvimen-
to pelo Instituto. De modo que tais co-
nhecimentos venham a impactar a vida 
econômica da sociedade, utilizam-se 
tais projetos como instrumentos para 
o fomento, o estímulo e a indução de 
inovação junto ao parque industrial na-
cional.  Como exemplo corrente mais 
significativo deste tipo de atuação, 
citamos as contratações industriais 
associadas aos satélites CBERS-3 e 
CBERS-4, que, em valores correntes, 
somam mais de R$ 300 milhões, con-
tratados através de licitações de preço 
e técnica, junto a empresas nacionais. 
O CBERS-3 terá como uma de suas 
cargas úteis uma câmera (MUX), com 
massa da ordem de 110 kg, totalmente 
projetada e fabricada no país. Esta úni-
ca contratação resultou em mais de 50 
empregos diretos ao longo dos últimos 
oito anos. Para que o Instituto consiga 

cumprir sua missão é, também, por-
tanto, essencial promover a inovação 
tecnológica junto ao setor industrial, 
via ações que contemplem a qualifica-
ção de fornecedores e a contratação de 
serviços, partes, equipamentos e sub-
sistemas diretamente junto a empresas 
nacionais.

Se um "bixo" do ITA lhe pergun-
tasse "Qual o caminho para chegar à 
Direção do INPE (ou outro cargo de 
alto nível em uma empresa), o que 
você responderia? 

Perondi - Penso que não exista ro-
teiro definido para a ascensão gerencial 
em instituições, sejam elas públicas ou 
privadas. De toda forma, se tivesse que 
opinar sobre o tema, favoreceria a linha 
de que, em instituições voltadas para o 
conhecimento como o INPE, a ascen-
são gerencial está diretamente ligada 
à experiência tecno-científica. Assim, 
poderia ser dito que um jovem pro-
fissional, engenheiro ou pesquisador, 
que ingresse em uma instituição desta 
natureza, deva, inicialmente, buscar 
o aprimoramento tecno-científico em 
sua atuação. Penso que após a aqui-
sição de alguma experiência na parti-
cipação em projetos, tanto científicos 
quanto técnicos, naturalmente apare-
cerá a necessidade de aprimoramento 
gerencial, pois projetos de sistemas 
que apresentam grande complexidade 
exigem que suas equipes tenham gran-
de conhecimento do ciclo de vida de 
projeto implementado. Por exemplo, 
na estrutura de divisão de trabalho de 
projetos espaciais, há diversos níveis 
de atuação gerencial, que vão desde 
gerentes de pacotes de trabalho, pas-
sando por gerentes de subsistemas, 
até a gerência de grandes segmentos 
do projeto, como o segmento espa-
cial, o segmento solo ou segmento de 
aplicações. Conhecimentos em gestão 
de projetos e gestão da qualidade são 
essenciais para a execução de pro-
jetos desta natureza. Após experiên-
cia acumulada em projetos, diria que 
oportunidades gerenciais ao nível da 
estrutura funcional, como divisões, 
coordenações e outras, surgem, em 
geral, com alguma naturalidade.

Leonel 
Fernando 
Perondi 
(T80), 
diretor
do INPE

A direção do Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE) permanece sob responsabilidade de 
um iteano. Leonel Fernando Perondi (T80) tomou 
posse no dia 1º de junho de 2012, substituindo Gil-
berto Câmara (T79).

Graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica 
pelo ITA, Perondi é mestre em Engenharia e Tecno-
logia Espaciais pelo INPE e doutor em Theoretical 
Physics pela University of Oxford.

No INPE desde 1982, atuou como coordenador 
geral de Engenharia e Tecnologia Espacial (ETE) de 
2002 a 2004 e foi gerente do Programa Sino-Brasi-
leiro de Satélites CBERS, de 2002 a 2005.  Também 
foi diretor substituto entre 2001 e 2005, ano em que 
chegou a assumir interinamente a direção geral. De 
2007 a 2011, atuou como membro do Conselho Téc-
nico Científico do INPE.

Leia entrevista ao Jornal AEITA:
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EvEntos

PRoGRAMAÇÃo
19 DE oUTUBRo – sEXTA-FEIRA

19h Recepção e coquetel no Salão Negro
19h30 Lançamento do livro “Histórias para Contar, Amigos para Encontrar” no Salão Negro

20 DE OUTUBRO – SÁBADO
8h Welcome coffee no Salão Negro
8h15 AGO Primeira Convocação no Auditório Lacaz Netto
8h30 AGO Segunda Convocação – Prestação de Contas
9h15 Informações sobre o FeedCenter
9h30 Espaço para as iniciativas do CASD (posse do novo presidente)
10h Coffee break
10h30 Lançamento do livro “Histórias para Contar, Amigos para Encontrar”
11h Palavra do Magnífico Reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco (T79)
11h15 Lançamento do Endowment do ITA

11h45
Encerramento das atividades no Auditório Lacaz Netto com a palavra do presidente da AEITA, 
Marcelo Dias Ferreira (T94)

12h Churrasco com atividades para a família, no COCTA
17h30 Encerramento das atividades

Informações: eventos@aeita.com.br ou tel. (12) 3941-4002 / 3947-5832 (Elaine Barbosa)

Sábado das Origens!
Dias 19 e 20 de outubro você tem um encontro marcado com a comuni-

dade iteana. O Sábado das Origens 2012 está sendo organizado com carinho 
para proporcionar momentos de alegria, confraternização e lazer para toda a 
família. 

Além das atrações que vêm fazendo sucesso nos últimos anos – música, 
brinquedos infláveis, Espaço da Beleza e Saúde (com massagem, limpeza de 
pele e dicas de nutrição) e sorteio de brindes diversos (hospedagens, jantares, 
almoços, café da manhã, bijuterias e acessórios), este ano teremos, na sexta-
-feira, o aguardado lançamento da nova edição do livro Histórias para Contar, 
Amigos para Encontrar. Participe!

VALORES

• Iteano com anuidade em dia: Não paga
• Dependentes/Acompanhantes de iteanos 

com anuidade em dia: R$ 40,00
• Iteanos não pagantes de anuidade e 

convidados: R$ 60,00

Depósito, DOC ou Transferência Bancária 
até o dia 11/10/2012
Banco: Santander - 033
Agência: 3845 - C/C: 13.000038-5
CnPJ: 53.318.408/0001-72
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA

Para pagamento com cartão
VISA/MASTER/AMEX entrar em contato 

com a AEITA – aeita@aeita.com.br
ou (12) 3941-4002.

HOTÉIS COM DESCONTO
Confira abaixo os hotéis que oferecem tarifas especiais para os 

participantes do Sábado das Origens 2012:
• hoTEL BLUE TREE – www.bluetree.com.br

single ou double com café da manhã: R$ 149,00 + 5% ISS
• vendas.saojose@bluetree.com.br
• eventos.saojose@bluetree.com.br

(12) 2135-0842 ou 2135-0841 (Aline ou Nayara)
• hoTEL PRoMEnADE – www.promenade.com.br

single ou double com café da manhã: R$ 159,00 + 5% ISS
• enterprise@promenade.com.br

(12) 3947-0000
• noVoTEL – www.novotel.com.br

single ou double com café da manhã: R$ 191,00 + 5% ISS
• reservas.novotelsjc@accor.com.br • (12) 4009-7800 (Tatiana)

Obs.: Especificar que é o evento
Sábado das Origens para obter a tarifa especial

No dia 19 de outubro, às 19h30, 
será lançada a nova edição do livro 
“Histórias para Contar, Amigos para 
Encontrar”, com projetos gráfico e 
editorial totalmente reestruturados. 

A publicação, patrocinada pelas 
empresas Neogrid e Embraer, apre-
senta ao leitor aspectos históricos e 
culturais do ITA no período de 1950 a 
1979, através do olhar e das palavras 
da comunidade iteana. Um segundo 
volume deve ser lançado em 2013, 
abrangendo o período de 1980 até os 
dias atuais.

“Histórias para Contar, Amigos 
para Encontrar” não é um livro sobre 
a história do ITA. É um livro das his-
tórias contadas pelos iteanos, parti-
cularmente aqueles que se dispuse-
ram a colaborar com essa iniciativa 
da AEITA, e os que, em algum mo-
mento, registraram suas memórias 
em canais como O Iteano, O Suple-
mento e, mais recentemente, na wi-
kITA, a enciclopédia virtual do ITA.

Para inserir os relatos e as his-
tórias no contexto de sua época, o 
livro apresenta como fio condutor 
uma linha do tempo com principais 
acontecimentos no Brasil e no mun-
do, com ênfase nas áreas de ciência 
e tecnologia.

Das 30 turmas que se formaram 
nessa época, 27 estão representadas 
na publicação, com pelo menos uma 
citação. Ao todo, foram 45 depoi-
mentos coletados por meio de entre-
vistas e outros tantos em pesquisas 
em documentos e publicações anti-
gas.

“Histórias para Contar, Amigos 
para Encontrar” traz ainda um glos-
sário de termos ‘iteanos’, extraído 
da wikITA, onde o leitor encontrará 
expressões consagradas na comuni-
dade, bem como o vocabulário mais 
‘moderno’, que vem sendo incorpo-
rado pelas turmas mais recentes.

Vale a pena conferir!

Histórias 
para Contar, 
Amigos para 

Encontrar
Diversão para 

os ‘grandinhos’

Vem aí mais um

Diversão para a criançada



rEsponsabilidadE  social

Em novembro passado, AEITA, 
APVE e ADCE assinaram um mani-
festo conjunto de repúdio à tentativa 
da Unesp de querer tomar área já em 
uso há 40 anos por atividades so-
ciais. Nesse local, no bairro Jardim 
Paulista, em São José dos Campos, 
está sendo erguida a Casa de Repou-
so Nosso Lar, que irá atender a 110 
idosos em abrigo, 100 no Centro de 
Convivência e mais casais de idosos 
em sua Vila Dignidade.

Por iniciativa do vereador Walter 
Hayashi, foi aprovado em novembro 
de 2011, na Câmara Municipal, um 
requerimento unânime que “Pede ao 
Governador do Estado de São Paulo 
providências no sentido de autorizar 
o uso ou doar o imóvel localizado na 
Rua Ana Gonçalves da Cunha, nº 30, 
neste Município, para viabilizar a im-
plantação da Casa do Idoso, confor-
me documentação anexa”. 

Segundo o vereador, essa iniciativa 
foi tomada em virtude da grande ca-
rência de casas de repouso na cidade. 
Walter Hayashi contou que há mais de 
uma década é parceiro da Casa de Ora-
ção Missionários da Luz em todos os 
20 programas sociais da instituição, e 
colabora com a construção da Casa de 
Repouso Nosso Lar desde o início.

ENTENDA O CASO
Em 1969 uma família alemã foi as-

sassinada em São José dos Campos 
sem deixar herdeiros. Deixou uma chá-

Impulso à Construção da 
Casa de Repouso

cara de dois alqueires e três quartos, 
onde hoje existem o Estádio Martins 
Pereira, imóvel da Prefeitura (URBAM), 
Rua Martins Pereira, posto de gasolina, 
várias casas no bairro Jardim Jussara 
e o imóvel onde existe a Obra Social 
Célio Lemos e está sendo construída a 
Casa de Repouso Nosso Lar. Todos os 
imóveis hoje pertencem a particulares 
ou à Prefeitura, salvo o último, que per-
manece embaraçado. Segundo consta, 
o bairro Campo dos Alemães, também 
pertencia a essa família. 

Em 1972 a Obra Social Célio Le-
mos passou a exercer suas atividades 
de assistência a pessoas carentes e 
como escola infantil, com autorização 
judicial, inclusive para edificar os pré-
dios necessários para esses projetos. 

Entre 2001 e 2002 a Obra Social 
Célio Lemos firmou parceria para que 
a Casa de Oração Missionários da 
Luz construísse a Casa de Repouso 
e Centro de Convivência Nosso Lar.

Em 2003 a titularidade do imóvel 
foi transferida à Fazenda do Estado de 
São Paulo. Em 2004, a Casa Civil do 
Governo de SP consultou a Unesp so-
bre seu interesse em receber um “ter-
reno” em doação. Nessa carta, jamais 
houve a indicação de o imóvel estar 
ocupado (com autorização judicial) e 
em uso há 40 anos. Estes fatos jamais 
foram informados às instituições que 
efetivamente vêm utilizando o imóvel. 
Somente em 2010 as instituições des-
cobriram, pela Internet, este fato.

Vários anos depois, e com mais 
de 5 mil m2 construídos e em uso, 
a Unesp resolveu ter interesse no 
imóvel, o que foi motivo de repúdio 
por parte da sociedade joseense e da 
Câmara Municipal de São José dos 
Campos, particularmente daquele 
que se levantou contra este fato, o 
vereador Walter Hayashi.

Um Decreto Estadual antigo, de 
1985, é a “justificativa legal” para a 
Unesp pleitear o imóvel. Porém pode 
um novo Decreto Estadual dar desti-
no diferente ao mesmo, regularizan-
do situação existente há 40 anos. E 
este é o entendimento da Procurado-
ria do Estado de SP, no parecer PA 
351/2003, que foi endossado pelo Dr 
.Elival da Silva Ramos, Procurador 
Geral do Estado à época e hoje. 

A UNESP HOJE NãO CARECE 
DEsTA áREA, PoIs:

- Recebeu, por parte da Prefeitu-
ra, a doação de mais de 100 mil m2 
de área no Parque Tecnológico, sem 
contar área construída com 1000m2... 
com toda infraestrutura e facilidades 
exigíveis ... convênio para a instalação 
de novos cursos, onde o Município, 
além da doação do terreno, participaria 

financeiramente com o investimento 
na execução dos prédios... 

- Em 14/03/2012, em reportagem 
no Jornal OVALE, temos que "... o di-
retor da Faculdade de Odontologia de 
São José, Carlos Augusto Pavanelli... 
relatou que futuramente a Unesp pode 
abrir novos cursos e prevê a transfe-
rência da Faculdade de Odontologia 
para o novo campus” no Parque Tec-
nológico. Fruto das ofertas da Prefeitu-
ra e do Governador do Estado.

- O Governador Geraldo Alckmin, 
por meio da Lei Complementar nº 
1.177/2012, providenciou milhões 
de reais por ano para a implementa-
ção dos novos cursos da Unesp. 

- Ainda ficará com seu atual Cam-
pus, de 12 mil m2, no centro da cida-
de, que será desocupado.

Além disso, as entidades que 
construíram mais de 5 mil m2 de 
boa fé para atender a população têm 
o direito, por Lei Federal, de reter o 
imóvel pelas benfeitorias realizadas, 
numa conta de alguns milhões de 
reais. 

Assim, a AEITA entende que o 
bom senso irá prevalecer e um des-
fecho feliz a todos os envolvidos está 
muito próximo.

Visita do vereador Walter Hayashi (centro) e do vice-presidente da AEITA, Christiano 
Sadock (T04) (à direita do vereador) às instalações e obras da Casa de Repouso e Centro 
de Convivência Nosso Lar

No dia 24 de julho, os vice-pre-
sidentes da AEITA e da COMLuz, 
respectivamente Christiano Sadock 
(T04) e Benedicto Villela, reuniram-
-se com o iteano Jurandir Fernan-
des (T72), Secretário de Estado dos 
Transportes Metropolitanos e seu 
Coordenador de Relações Institucio-
nais, Roberto Arantes.

A secretaria que Jurandir coman-
da faz parte do Programa São Paulo 
Amigo do Idoso, lançado este ano 
em São Paulo, que, dentre outros ob-
jetivos, irá viabilizar a construção de 
centenas de Centros de Convivência, 
Centros-Dia e Casas de Repouso em 
todo o Estado. Jurandir informou que 
irá apoiar as providências para regu-
larizar a documentação do imóvel.

Quem quiser maiores informa-
ções ou puder ajudar, pode entrar em 
contato pelo email: vp@aeita.com.br

Reunião com 
iteano Secretário 
de Estado de SP

A EIC Montreal, coordenada 
por Jorge Fortes (T74) e o Espaço 
Jovem,  do Sidney Lage Nogueira 
(T74) estão em parceria para adap-
tar e distribuir gratuitamente uni-
dades de PC dedicadas a atender 
objetivos sociais e educacionais a 
público de regiões de carência.

A EIC - Escola de informática e 
Cidadania criou um projeto denomi-
nado "Caixa de Diversão", com en-
tretenimento  por meio de  filmes e 
jogos educativos,  operando a partir 
de computadores não ligados à In-
ternet, que são adaptados para ope-
rar apenas com cliques e telas. O 
primeiro projeto foi implantado para 
atender a crianças em hospitais.

A Missão do Espaço Jovem é 
“prover uma infraestrutura de apoio 
a voluntários e organizações que tra-
balhem para assistir pessoas margi-
nalizadas por deficiências de saúde, 
educação, inclusão social e familiar, 

AJUDE O Espaço Jovem

sidney Lage nogueira (T74) em ação social

catástrofes naturais, ou ainda, que 
estejam temporariamente fragilizadas 
por desvios de origem emocional e 
desorientação espiritual.”

Além da “Caixa de Diversão” serão 
construídas a “Caixa de Edificação” e 
a “Caixa de Educação” para atender 
a públicos alvos diferenciados, na 
área de atuação do Espaço Jovem, 
por exemplo, casa de recuperação, 
público indígena, crianças e adultos 
em regiões de carência etc.. Em cada 
projeto que o Espaço Jovem vier a se 
envolver poderá haver o fornecimen-

to gratuito dessas “Caixas” ao público 
alvo da região atendida.

Para montar as “caixas” aceita-
mos a oferta de computadores que 
você desativou para trocar por mo-
delos novos, mas que estejam em 
funcionamento, tela, mouse, tecla-
do. Funções de entrada e saída dele 
serão desabilitadas para preser-
vação de segurança, e o conteúdo 
será preparado de acordo com as 
necessidades específicas. 

Por favor, comunique-se conos-
co se você ou sua empresa dispõem 
de computadores que possam doar 
ou vender para tais projetos. Vocês 
receberão relatórios detalhados so-
bre a aplicação feita.

• www.espjovem.org  
• espjovem@gmail.com

Telefones: (12)
• 3921-2421 • TIM 8804-1233
   Sidney

6 Jornal AEITA nº 101





A aviação comercial representa 
3% das emissões mundiais de ga-
ses de efeito estufa, principalmente o 
dióxido de carbono – CO2. Isso re-
presenta muito menos do que outros 
setores como automotivo e geração 
de energia elétrica. Contudo, devido 
à expansão acelerada do setor ae-
ronáutico, seguindo a tendência do 
Produto Interno Bruto (PIB) Mundial, 
se nenhuma providência for tomada, 
o setor aeronáutico será responsável 
por pelo menos 15% das emissões 
no ano de 2050. Para conter essa si-
tuação, A International Civil Aviation 
Organization – ICAO estabeleceu que 
em 2050 as emissões de CO2 devem 
ser reduzidas para pelo menos 50% 
das emissões do setor em 2010. Al-
guns estudos conduzidos pela pró-
pria ICAO mostram que apenas com 
as novas tecnologias de motores e 
novos conceitos de projeto de ae-
ronaves, que já se sabe que estarão 
disponíveis em 2050, não será pos-
sível atingir a redução pretendida. 
Sendo assim, essa diferença terá que 
ser obtida através de tecnologias ain-
da não imaginadas e pela adoção de 
combustíveis oriundos de biomassa.

Os biocombustíveis possuem 
emissão de carbono em ciclo fecha-
do, ou seja, o carbono emitido na 
forma de CO2 durante a combustão 
no motor é recapturado no proces-

Espaço fcMf

rEsponsabilidadE social

Participação do ITA no
Desenvolvimento de Biocombustíveis

para Aviação - Projeto SCBTGA
so de desenvolvimento da cultura 
usada como matéria prima para sua 
produção. Contudo, devem ser con-
tabilizadas as emissões de gases de 
feito estufa durante a produção do 
combustível; por exemplo, o plantio 
da soja, durante a decomposição de 
sua palha após a colheita, emite N2O, 
que é um gás de efeito estufa trezen-
tas vezes mais agressor que o CO2.

Existem várias matérias primas e 
processos que estão sendo estuda-
dos para produção do bioquerosene. 
Num primeiro instante, o setor aero-
náutico adotará um combustível do 
tipo drop-in, ou seja, um combustível 
que possui características físicas e 
químicas similares aos do querosene 
derivado do petróleo; assim, o motor, 
o sistema de combustível da aerona-
ve e a logística de abastecimento de 
aeroportos não precisam ser altera-
dos. Ainda não se sabe se os com-
bustíveis drop-in serão suficientes 
para o abastecimento do mercado 
ou se serão economicamente viá-
veis, por isso, outros combustíveis 
alternativos também são assuntos de 
pesquisas e desenvolvimentos.

Dentro desse contexto, o Labo-
ratório de Combustão, Propulsão e 
Energia – LCPE do ITA executa desde 
o início de 2011 o projeto Sistema de 

Combustão de Biocombustíveis para 
Turbinas a Gás Aeronáuticas – SCB-
TGA com recursos da Financiadora 
de Estudos e Projetos - FINEP e em 
parceria com a Fundação Casimiro 
Montenegro Filho – FCMF. O objetivo 
desse projeto é criar uma célula de 
teste de combustão onde os com-
bustíveis possam ser testados em 
um ambiente de pressão e tempera-
tura no interior do combustor, similar 
ao que ocorre em um motor turbofan 
em seu vôo de cruzeiro, com a fle-
xibilidade de se controlar melhor os 
parâmetros de operação do que em 
um vôo real. Em uma primeira fase 
já executada, um motor turboeixo 
de 1000 kW, também desenvolvido 
por um projeto anterior executado 
no LCPE, foi adaptado para acionar 
um compressor centrífugo projetado 
e construído para atender o SCB-
TGA, Figura 1. O ar proveniente do 
compressor alimentará o sistema de 
combustão, que pode ser um com-
bustor anular semelhante ao de um 
motor turbofan, para testes termodi-
nâmicos de desempenho e de emis-
sões de poluentes, ou uma câmara 
de injetor único, com janelas 
de quartzo para acesso de téc-
nicas óticas não intrusivas para 
se obter detalhes do processo 
de combustão. Tais 
s is temas 

Fotografia do sistema de alimentação de ar do sCBTGA, motor turboeixo, compressor centrífugo e 
motor de partida

Projeto dos sistemas de combustão: (a) câmara anular, (b) câmara com acesso ótico

de combustão já foram projetados 
(Figura 2) e na fase dois estão sen-
do construídos e serão acoplados ao 
compressor.

Com a montagem do SCBTGA o 
laboratório terá capacidade de fazer 
toda uma seqüência de ensaios para 
combustíveis alternativos, desde 
ensaios fundamentais em disposi-
tivos para se obter as propriedades 
de combustão, teste estacionário 
em motor, usando a turbina TR3500 
também desenvolvida no LCPE e 
teste em condição similar ao vôo de 
cruzeiro no SCBTGA. Essa condição 
do laboratório será única no Brasil e 
a idéia é disponibilizar as facilidades 
para os produtores de combustíveis 
que queiram testá-los ainda em uma 
fase de produção em baixa escala, ou 
escala laboratorial, ou para pré-tes-
tes antes de um vôo de combustíveis 
já qualificados.

Pedro Teixeira Lacava
Pesquisador do LCPE

Coordenador do Projeto SCBTGA
Chefe da Divisão de Engenharia 

Aeronáutica e Espacial

A AEITA patrocinou, com 
a rubrica EducAção, a festa 
de reinauguração da quadra 
de esportes da Vila do Rho-
dia. Foram doados cachorro-
-quente, algodão doce e pico-
lés. A festa contou também 
com a parceria da empresa 
Algodão Doce e Cia, que fez a 
doação dos brinquedos inflá-
veis – cama elástica e piscina 
de bolinhas.

educAção
O time da 

Vila do 
Rhodia

O Sinervale, clube que reúne hotéis da rede 
Accor no Vale do Paraíba, adotou a Casa de 
Assis, entidade assistencial de São José dos 
Campos que vem ajudando desde o início do 
ano a partir de indicação da AEITA. Dentre as 
ações já realizadas destacam-se o plantio de 
uma horta para cultivo e alimentação dos mo-
radores, arrecadação de mantimentos, produ-
tos de limpeza e higiene pessoal e campanhas 
de agasalho. Participaram da campanha em 
prol da entidade o Novotel, Ibis Colinas, Mer-
cure Colinas, Ibis Dutra e Ibis Taubaté.

Parceria com o Sinervale

Plantio de horta na Casa de Assis

(a) (b)
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A AEITA, a DIVAL e o NUSESO/
GIASJ (Núcleo de Serviço Social) 
firmaram parceria para viabilizar 
a concessão de Bolsa Aluno aos 
estudantes do ITA em situação de 
vulnerabilidade social. A iniciativa 
tomou corpo a partir da percepção 
da DIVAL de que as dificuldades 
financeiras estariam interferindo 
negativamente no aproveitamento 
de alguns alunos ou mesmo na sua 
convivência com os colegas. Houve 
casos de pedido de desligamento – 
não concretizados – por problemas 
de integração ao grupo, claramente 
motivados por impossibilidade de 
acompanhar o estilo de vida dos 
demais.

Como primeiro passo, o NUSE-
SO realizou um mapeamento com 
121 alunos da T15 do ITA, por meio 
da análise de ficha social individual. 
O trabalho foi coordenado por Aline 
Alves Marcheto, assistente social-
-chefe do núcleo, com a ajuda de 
Marília Goulart, estagiária em Ser-
viço Social. Pela DIVAL, coordenam 
a iniciativa da parceria a chefe da 
Divisão, Silvia Matravolgyi Damião, 
a professora Cristiane Pessoa da 

Cunha Lacaz e a psicóloga Denise 
Stefanoni Combinato. 

Na pesquisa, foi possível ob-
servar aspectos referentes à renda, 
moradia, composição familiar, es-
colaridade e ocupação dos maiores 
de 18 anos da família. Um dado 
relevante é que a renda familiar de 
17,4% dos alunos é de até 5 salá-
rios mínimos.

Quanto à composição familiar, 

Seguindo as tendências das uni-
versidades de primeira linha no mun-
do, o ITA acaba de constituir um time 
para elaborar a criação do seu Fundo 
de Endowment. A equipe é formada 
por representantes da FCMF, Reito-
ria, AEITA, professores e alunos. O 
trabalho abrange a elaboração do Es-
tatuto, Governança Corporativa e 
Formação dos Conselhos. 

Nas principais universidades 
norte-americanas, os fundos de en-
dowment são importantes instru-
mentos viabilizadores de autonomia 
(veja quadro). No Brasil, a Poli/USP, 
o Instituto de Ensino e Pesquisa, a 
FEA/USP, Medicina/USP, São Fran-
cisco/USP, FGV, Mackenzie, UFRJ e 
Mauá estão se movimentando para 
constituir os respectivos fundos de 
endowment.

Para os representantes das insti-
tuições encarregadas de desenvolver 
o Fundo de Endowment do ITA, a 
escola e a comunidade reúnem qua-
lidades únicas e estamos no momen-
to propicio para essa iniciativa. O ITA 
desde sua constituição destacou-se 
pela parceria com empresas de tec-

aEita inforMa

Equipe estuda criação de Fundo de Endowment

Parceria viabiliza Bolsa Aluno

COMO AjuDAR

As contribuições para a Bolsa Aluno por parte de iteanos podem ser efetuadas via 
FADA (Fundo AEITA de Apoio). 
As doações são feitas em uma conta corrente separada da movimentação 
financeira da AEITA – Associação dos Engenheiros do ITA: 

Banco Santander (033) 
Agência: 3845 
Conta Corrente: 13.000007-9 
CNPj: 53.318.408/0001-72 
ou via Cartão de Crédito VISA

Depois envie email para AEITA indicando seu nome, sua turma, quantia doada e o 
destino da doação.

O controle das doações ao FADA e sua destinação é feito pela secretaria da 
Associação, em planilhas, onde constam a identificação dos doadores, dos 
projetos ou indivíduos beneficiados e em planilha separada o saldo existente em 
cada rubrica.

nologia de ponta, tem a excelência 
em sua essência e construiu uma 
sólida e respeitada rede nacional e 
internacional de Alumni.

O cenário se apresenta favorável 
ao Endowment do ITA pelos seguin-
tes fatores: PDI – Plano de Desen-

volvimento Institucional, que prevê 
a duplicação do instituto em 5 anos 
e investimentos de R$ 150 milhões; 
incentivo do governo federal a pro-
jetos de educação e inovação (Ci-
ência Sem Fronteiras, PDI); cenário 
macroeconômico tem atraído inves-

timentos recordes no país; potencial 
de doação e contribuição ao ITA por 
parte de seus ex-alunos.

Venha conhecer detalhes desse 
importante projeto para o ITA no Sá-
bado das Origens 2012. Mais infor-
mações sobre o SdO na pág. 5.

27,3% dos alunos possuem famí-
lias com mais de 4 membros em 
seu núcleo, que dependem do mes-
mo rendimento mensal. Essa situa-
ção é ainda mais relevante quando 
se verifica que 17,4% das famílias 
são monoparentais, ou seja, cons-
tituídas de apenas um adulto (pai 
ou mãe) responsável pelo sustento 
do lar. Segundo Aline Marcheto, a 
monoparentalidade é considera-

da vulnerabilidade social, pois na 
ausência do responsável a família 
pode por em risco sua segurança 
de sobrevivência e acolhida.

Parte dessa renda mensal fami-
liar pode ser comprometida com o 
pagamento de aluguel e financia-
mento, já que 10,7% residem em 
imóvel alugado e 4,9% têm o imó-
vel financiado. Além disso, 4,1% 
dos alunos afirmaram que residem 
em imóvel cedido.

A partir desse levantamento e de 
outras informações obtidas junto à 
DIVAL, a AEITA iniciou em agosto 
o pagamento de Bolsa Aluno a 12 
estudantes. A concessão tem vali-
dade até dezembro de 2012, quan-
do a situação dos bolsistas será 
reavaliada. Segundo informações 
da DIVAL/NUSESO, o número de 
alunos em situação de vulnerabi-
lidade social é maior. Por isso, a 
AEITA busca aumentar os recursos 
provenientes de doações de iteanos 
para poder ampliar a quantidade de 
bolsas.

Fonte: Relatório Social – NUSE-
SO/SJ/DIVAL – Turma 15 ITA



coopEração

No dia 19 de maio foi realizada a 
sexta edição do Treinamento Integrado 
de Empresas Juniores. O evento, reali-
zado pela ITA Júnior e patrocinado pela 
Ambev, reuniu no ITA várias empresas 
juniores do Estado de São Paulo, em 
um sábado com muitas palestras e 
momentos de integração. 

O TIEJ tem como objetivo for-
necer aos seus participantes trei-
namentos de alto nível, com temas 
alinhados à realidade e às neces-
sidades de uma Empresa Júnior, 
além de espaço para integração e 
benchmarking. Por isso, trata-se de 
um evento único no Vale do Paraí-
ba, que tem suma importância para 
as empresas juniores do estado de 
São Paulo.

As atividades foram excepcio-
nais e de grande proveito para to-

Alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA) e do Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) participaram em julho do Encontro Inter-
nacional de Design para Desenvolvimento Social 
(IDDS), o primeiro realizado no Brasil. O tema do 
evento, que ocorreu em São José dos Campos, 
foi “Empreendedorismo Social e Continuidade”. 

Um grupo de 20 alunos - 8 ITA e os demais do 
MIT e da Universidade de São Paulo (USP) -, em 
parceria com a ONG Acel, desenvolveu protótipos 
de uma máquina de fazer tijolos ecológicos de 
baixo custo e um sistema de saneamento ecoló-
gico no Bairro dos Freitas, região norte da cidade.

Em outras comunidades, foram desenvolvi-
dos protótipos para software e telefonia para o 
planejamento econômico de famílias de baixa 
renda, produção de lajotas a partir de reciclá-
veis, máquinas de desfio de PET para artesãos 
locais, jogos em espaços verticais envolvendo 
crianças de favelas e design de hortas verticais 
para produção de alimentos.

O Encontro reuniu participantes de diversos 
países e áreas de atuação para criar tecnologias 
e empreendimentos que melhorem a vida de pes-
soas em situação de pobreza, a partir de uma fi-
losofia de “design criativo”. Contou também com 
o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI), das Divisões de Alunos (DIVAL) 
e de Extensão (IEX-E) do ITA. Com a colaboração 
dos estudantes, desenvolveu protótipos e solu-
ções de engenharia voltados para as necessida-
des de comunidades carentes em três municípios 
do Estado de São Paulo: Dois Palitos, Embu das 
Artes e Keralux - Zona Leste.

A partir deste evento, uma rede de cursos na 
área de Development through Dialogue, Design 
and Dissemination (D-Lab)/Brasil está sendo cria-
da, e deverá contar com o engajamento de mais 
professores e alunos do ITA.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social 
do ITA

Encontro
Internacional de Design

O CASD Vesibulares comemora 
no dia 13 de outubro de 2012 o seu 
15º aniversário, após o ressurgimen-
to do curso em 1997, totalmente re-
estruturado. Durante o evento, have-
rá espaço para a troca de experiência 
entre ex-colaboradores e os atuais e 
também para apresentação das re-
centes transformações na estrutura 
da organização. 

A festa ocorrerá no Rancho 
dos alunos (H15), a partir das 18h. 
Para os interessados em com-
prar a entrada, basta enviar um 
email para 15anos@casdvest.org.
br,confirmando sua presença.

ITA Júnior

15 anos do CASDVest

dos os presentes. Durante a manhã 
houve uma dinâmica de grupo coor-
denada por Sandra Betti, sócia fun-
dadora da MBA Empresarial formada 
pela PUC e especialista em Recursos 
Humanos pela Universidade de Har-

vard, além de uma palestra ministra-
da por Marcelo Fukuyama, co-foun-
der e CEO da CDI-LAN, falando sobre 
sua experiência empreendedora. Na 
parte da tarde foi dado um treina-
mento sobre tomada de decisão por 

André Soresini, Consultant da Bain 
Company e ex-mestrando do ITA, 
e uma palestra por Carlos Pegurier, 
presidente da Epay no Brasil, apre-
sentando o case de sucesso de seu 
trabalho na empresa.

Entre as atividades os Coffee Bre-
aks foram fundamentais para que 
os presentes pudessem se conhecer 
melhor e realizar networking. No fi-
nal, foi promovido um churrasco no 
Clube dos Taifeiros, onde os mem-
bros das várias empresas juniores 
puderam se descontrair ao mesmo 
tempo em que trocavam experiências 
e conhecimento.

Vale destacar que todo o lucro 
gerado pelo evento será utilizado 
para projeto social na Casa de As-
sis, Em São José dos Campos.

Élvis Falcão (T15)Todos os participantes reunidos

Alunos posam em frente à sede própria do CASD Vestibulares

ITA e MIT
iniciam parceria

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) recebeu em junho a visita da delega-
ção do Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT). O grupo conheceu as instalações 
do ITA, da Embraer, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), do Instituto de 
Aeronáutica e Espaço (IAE), do Instituto de 
Estudos Avançados (IEAv) e do Parque Tec-
nológico, além de assistir a apresentações de 
professores e alunos, sobre as principais áre-
as de pesquisa e experiências no ITA.

Em abril, o ITA assinou uma carta de in-
tenções com a instituição americana, con-
siderada um dos maiores polos de tecnolo-
gia do mundo. De acordo com nota oficial 

divulgada pelo MIT, um trabalho conjunto 
entres as universidades pode ajudar o ITA a 
se fortalecer e a concretizar planos como o 
seu Centro de Inovação. A parceria também 
incluirá no futuro o intercâmbio de alunos, 
professores e pesquisadores, a realização de 
pesquisas conjuntas e o desenvolvimento de 
novos programas acadêmicos.

O reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco, 
projetou para outubro a definição dos termos 
de cooperação entre as duas instituições. O 
Centro de Inovação deverá contar com a parce-
ria e o envolvimento da indústria. Para tanto, já 
foram contatadas a Embraer, a Petrobras, a Vale 
Soluções em Energia, a Telebrás e a Odebrecht.
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itEanos EM dEstaquE

A estrada está deserta.
Vou caminhando sozinha.
Ninguém me espera no caminho.
Ninguém acende a luz.
A velha candeia de azeite
de lá muito se apagou.

Tudo deserto.
A longa caminhada.
A longa noite escura.
Ninguém me estende a mão.
E as mãos atiram pedras.
Sozinha...

Errada a estrada.
No frio, no escuro, no abandono.
Tateio em volta e procuro a luz.
Meus olhos estão fechados.
Meus olhos estão cegos.
Vêm do passado.

Cora Coralina por Mauro Hirdes (T82)

Em 2007, na edição 75 de O Suplemento, entrevistamos o iteano Mauro Hirdes (T82) sobre sua peça Piantao, que estava em cartaz na cidade de São Paulo, e que foi 
produzida graças ao apoio, pela Lei Rouanet, de colegas da turma 82. Neste número, voltamos a conversar com o engenheiro e dramaturgo, agora sobre seu novo projeto: 

“Removendo Pedras, Plantando Flores”, uma peça teatral de sua autoria, que trata da vida e obra da poetisa goiana Cora Coralina.

O Suplemento – O que levou 
você a escolher falar de Cora Cora-
lina?

Mauro Hirdes – Identificação! 
Anos atrás me surpreendi ao saber 
que eu gostava de escrever peças 
de teatro, mas muito tempo se pas-
sou até que eu superasse minha 
insegurança e pudesse apresentá-
-las em público. Cora é a prova 
de que se pode ser mais de uma 
coisa na vida. Ela plantou flores, 
vendeu livros de porta em porta, 
foi comerciante, sitiante e doceira 

Cora Coralina nasceu Ana Lins dos Guimarães Peixoto em 20 de agosto de 
1889, na antiga capital goiana Villa Boa de Goyaz, hoje conhecida como Goiás 
Velho. Depois de uma infância sofrida, em que só encontrava alegria nas leitu-
ras, fugiu grávida, aos 21 anos, com Cantídio - delegado da cidade, um homem 
separado de um primeiro casamento. 

Só retornou 45 anos depois, em busca da inspiração para finalizar e publicar 
seu primeiro livro: “Poemas dos Becos de Goiás e Outras Estórias Mais”, que levou 
ainda 10 anos para acontecer, pois antes se dedicou aos doces, tornando-se doceira 
famosa, conhecida nacionalmente. Levou ainda muito tempo até ser reconhecida 
como uma das maiores escritoras brasileiras, o que só ocorreu em 1980, com um 
artigo de Carlos Drummond de Andrade para o Caderno B do Jornal do Brasil.

Links interessantes: 
www.museuvirtual.ufsj.edu.br/cora_br/

www.globaleditora.com.br

“Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em 
Goiás: Cora Coralina. 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar esse nome, que começa aberto 
em rosa e depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando música de 
sereias antigas e de Dona Janaína moderna.

Cora Coralina, pra mim a pessoa mais importante de Goiás. Mais do 
que o governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e in-
fluentes do Estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de 
sua poesia, de sua invenção, e identificada com a vida como é, por exem-
plo, uma estrada.

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, pas-
sam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange 
a realidade vária...”

Carlos Drummond de Andrade (Jornal do Brasil, cad. B, 27 – 12 – 80)

famosa. Mas só realizou o sonho 
de publicar seu livro de poesias aos 
75 anos. Um sonho que tinha des-
de criança, que jamais abandonou, 
mas que esperou o melhor momen-
to para realizá-lo.

O Suplemento – E como está o 
andamento desse projeto?

Mauro Hirdes – Já temos um 
elenco pré-definido, com atores con-
ceituados do teatro paulista e a dire-
ção será da renomada atriz Lavínia 
Pannunzio. Pretendemos estrear o 
espetáculo em meados do ano que 

vem num teatro em São Paulo, que 
tenha boa acessibilidade para o pú-
blico em geral, em particular para as 
pessoas da 3ª idade, nosso público 
alvo.

o suplemento – o projeto pode 
ser apoiado pela Lei Rouanet? 
Como os iteanos interessados po-
dem apoiar?

Mauro Hirdes – Os custos de 
produção: elenco, teatro, cenografia, 
figurino, iluminação etc, são muito 
elevados e por isso só é possível via-
bilizar um espetáculo via patrocínio, 

normalmente obtido via Lei Rouanet. 
Essa lei é uma boa oportunidade que 
as pessoas têm de escolher onde seu 
imposto será aplicado. Quem se inte-
ressar em apoiar o projeto pode me 
contatar que enviarei mais informa-
ções sobre o mesmo e explicações 
de como abater integralmente no 
imposto de renda a valor destinado 
ao apoio, tanto na forma de pessoa 
física como na forma de pessoa jurí-
dica. Contato: 
e-mail: mauro@pedraseflores.com.br 
ou tel. (11) 99460-2571.

Num bramido de dor.
Num espasmo de agonia
Ouço um vagido de criança.
É meu filho que acaba de nascer.

Sozinha...
Na estrada deserta,
Sempre a procurar
o perdido tempo que ficou pra trás.

Do perdido tempo.
Do passado tempo
escuto a voz das pedras:
Volta...Volta...Volta...

E os morros abriam para mim
Imensos braços vegetais.

E os sinos das igrejas
Que ouvia na distância
Diziam: Vem... Vem... Vem... 

E as rolinhas fogo-pagou
Das velhas cumeeiras:
Porque não voltou...
Porque não voltou...
E a água do rio que corria
Chamava...chamava...

Vestida de cabelos brancos
Voltei sozinha à velha casa deserta.

O cHamadO das PedRas
(cora coralina - meu Livro de cordel)

cora coralina (1889 -1985) cora coralina, de Goiás
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por francisco Galvão (t59) 

(Um roteiro de aerodinâmica, para quem gosta de voar)
Espaço do Galvão

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 __________________________
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“ATMÓS”, o ar e a atmosfera – 
parte 2

Assim como um barco ao se deslo-
car sobre a água mais rápido do que a 
velocidade de propagação destas ondas, 
as empilha na proa deixando para traz 
um “V” de marola, assim também um 
objeto deslocando-se no ar à velocidade 
acima da velocidade do som deixa atrás 
de si um cone de onda de choque.

E tal como a marola do barco, que é 
tanto mais forte quanto maior e mais ve-
loz for o mesmo e mais perto ele passar, 
assim também, o “bang” produzido no 
solo por um avião supersônico será tan-
to maior quanto maior e mais veloz for o 
avião e mais baixo ele passar, podendo 
até mesmo estilhaçar vidraças.

Os valores de distâncias e velocida-
des até aqui mencionados valem para 
o ar a uma temperatura de 15°C e ao 
nível do mar, onde o ar é mais denso 
pressionado pelo seu próprio peso.

À medida que vamos subindo, o ar 
vai ficando cada vez mais rarefeito, e 
teremos menos moléculas por unidade 
de volume. A 4.500 metros de altitude 
o número de moléculas de oxigênio, 
embora continue a representar os 
mesmos 20% do total, já começa a ser 
insuficiente para o funcionamento cor-
reto de nossos pulmões.

Daí a necessidade em voo de se au-
mentar o seu número, seja pelo uso de 
máscaras de oxigênio ou aumentando-
-se a pressão ambiente, por meio da 
pressurização.

Acima de 15.000 metros, o número 
de moléculas cai tanto que até mes-
mo as existentes em forma líquida em 
nosso corpo começam a evaporar e a 
ocupar os vazios, sendo então absolu-
tamente necessária a pressurização da 
cabina.

Mas mesmo lá onde orbitam os 
satélites artificiais, iremos encontrar 
moléculas desgarradas de nossa at-
mosfera.

Coitadinhas, estão tão isoladas, 
que na altura de 400 km, por exemplo, 
irão somente se chocar a cada 10 km 
percorridos, o que é muito, para quem 

“Este ar que respiramos, 
e no qual voamos”

estava acostumado a encontrar-se ca-
minhando apenas algum angstrom.

Apesar de poucas, são elas que, 
ajudadas por partículas atômicas emi-
tidas pelo Sol, são as responsáveis 
com os seus choques, pela redução 
gradativa da velocidade dos satélites 
de órbita “baixa”, trazendo-os inexora-
velmente de volta à Terra.

Desde a antiguidade, o homem 
notando a força do ar em movimento, 
e mesmo ainda sem compreendê-la 
devidamente, colocou-a a seu serviço 
construindo moinhos de vento, barcos 
a vela etc.

Só bem mais tarde, no século 
XVIII, usando os primeiros conheci-
mentos já obtidos por Torricelli no sé-
culo XVII, o ar foi usado para vencer a 
atração da gravidade, fazendo subir os 
primeiros balões. 

Já a natureza nunca se fez de ro-
gada para, usando e abusando do ar 
como aliado, obter desde o transporte 
aéreo de sementes como as da painei-
ra, como também a locomoção animal 
inaugurada pelos insetos primitivos e 
seguida por animais vertebrados, os 
pterossauros, estes já há 200 milhões 
de anos!

Observando a natureza e os pás-
saros, o homem, este eterno invejoso, 
decidiu que poderia também voar, o 
que hoje fazemos das mais diferentes 
e estranhas maneiras em: balões, asas 
deltas, paragliders, “trikes”, planado-
res, aviões, helicópteros e foguetes.

Hoje também já pudemos elaborar 
as ciências chamadas aerostática e 
aerodinâmica, sobre as quais, usando 
o nosso conhecimento “íntimo” do ar, 
iremos abordar de modo bastante sim-
plificado alguns conceitos básicos.

“BARYs”, flutuando no ar
Um primeiro princípio básico a 

ser retido é que toda força exercida 
pelo ar sobre qualquer corpo nele 
imerso,decorre única e exclusivamen-
te dos choques de suas moléculas 
contra as superfícies externas ou in-
ternas deste corpo.

Uma consequência deste princípio 
é que todas estas forças sejam elas 
aerodinâmicas ou aerostáticas e não 
importando se as chamemos de sus-
tentação, empuxo, arrasto etc. irão 
depender apenas da quantidade de 
moléculas e das velocidades do cho-
que entre estas e as superfícies de um 
corpo, esteja este corpo ou o ar em re-
pouso ou em movimento

Todas estas forças estando aplica-
das na superfície do corpo podem ser 
reduzidas a apenas duas componentes: 
uma perpendicular à superfície geran-
do o que chamamos de pressão e ou-
tra paralela à superfície gerando o que 
chamamos de fricção. 

Aperte uma mão contra a outra e 
você sentirá o que é pressão, esfregue 
uma mão contra a outra e você sentirá 
o que é a fricção. Simples assim?

 Sim. Tudo o mais, é uma mera 
questão de dar nomes diferentes para 
bois que fossem apenas de duas raças, 
por exemplo: zebus e holandeses.

Ah! Mas e aquele tal de arrasto in-
duzido?

Calma que chegaremos lá.  Come-
cemos pelas forças de pressão exerci-
das pelo ar... “parado”!  

Como já vimos, as moléculas do ar 
nunca estão paradas e se não sentimos 
a sua pressão é porque elas nos bom-
bardeiam por todos os lados simulta-
neamente. 

Tampe a boca com a palma da mão 
e aspire parte do ar da boca para os 
pulmões. Você terá mais moléculas de 
ar se chocando pelo lado de fora de sua 
mão do que pelo lado de dentro e esta 
será então pressionada (ou chupada) 
por uma força de fora para dentro.

Se conseguíssemos aspirar todas 
as moléculas de dentro da boca (nos-
sos músculos do tórax estão muito 
longe desta façanha) esta força seria, 
ao nível do mar e a 15 graus, de 1 Kgf 
por cada centímetro quadrado, ou seja, 
de 10140 Kgf por metro quadrado que 
é a pressão, que chamamos de um 
“bar” ou de uma atmosfera.

Também como vimos, o núme-
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ro de moléculas cai com a altitude e, 
portanto o mesmo irá ocorrer com esta 
pressão do ar mesmo para pequenas 
variações de altitude.

Assim em qualquer corpo ou ob-
jeto, a pressão atmosférica sobre sua 
superfície de baixo será sempre maior 
do que a pressão na superfície de cima 
e haverá sempre uma força, ainda que 
pequenina, proporcional ao volume do 
corpo empurrando-o para cima, leve-
mente.

Se tomarmos, por exemplo, um 
corpo bem leve como uma bola bexi-
ga cheia de ar, por que então ela não 
sobe? 

Por que esta força para cima é exa-
tamente igual ao peso das moléculas 
de ar que estão dentro da bexiga e as-
sim, devido ao peso adicional da borra-
cha, a bexiga cai. 

Se substituirmos as moléculas de 
ar dentro da bexiga por moléculas de 
hidrogênio ou hélio, que são mais leves 
que as de nitrogênio e oxigênio do ar, 
a soma do peso do gás interno com o 
peso da bexiga será menor que o em-
puxo atmosférico, e então a bexiga irá 
subir, e muito, para desespero do guri 
que não segurar o barbante.

Aquecendo-se o ar, ou seja, for-
necendo-lhe energia, aumentamos as 
velocidades de suas moléculas e o im-
pacto dos choques entre elas fica mais 
forte, afastando-as uma das outras de 
modo que, teremos menos moléculas 
por unidade de volume, ou seja, o ar 
fica mais “leve” ou menos denso.

É o que fazemos nos balões de ar 
quente, nos quais, tal como no caso 
da bexiga com hidrogênio, reduzimos 
o peso do gás interno, para que o ba-
lão suba empurrado pela diferença das 
pressões externas.

(Continua na próxima edição)


