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é parceira
da AEITA
A AEITA acaba de firmar parceria com a empresa de consultoria Randstad
Professionals, para colaborar na divulgação de vagas de especialistas e executivos junto à comunidade iteana. Também será feito um trabalho de aproximação com os estudantes dos últimos anos do ITA (formandos). As oportunidades serão publicadas no site da AEITA – www.aeita.com.br e no informativo
eletrônico quinzenal O Suplemento Online. Pág. 8
Grupo holandês é a segunda consultoria de RH no mundo

O iteano que
fez a Enterprise
Conheça Cláudio Dias
(T90), especialista e fanático por paper models que
projetou para o papel
a nave Enterprise, do
filme Jornada nas Estrelas. Pág. 10
Cláudio Dias (T90), com a
sua Enterprise

Este ano
tem eleições
Este ano haverá eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2014-2015.
Se você tem interesse em montar uma chapa,
fique atento aos prazos. Inscrições vão de 1º de
julho a 10 de agosto. Pág. 2

A AEITA
daqui a
10 anos
A AEITA está promovendo uma enquete junto
à comunidade, sobre o futuro da AEITA.
São 2 perguntas: 1) O que você gostaria que
a AEITA oferecesse (produtos/serviços) à comunidade iteana? 2) Qual a sua visão da AEITA
daqui a 10 anos? Veja as respostas recebidas e
participe também desta enquete! Pág. 3

Bernardinho
mandou bem!
Veja como foi a palestra do técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, na Aula Inaugural do CASDVest, dia 12 de abril. Pág. 9

Bolsa Aluno
continua em
2013
Graças à colaboração da comunidade iteana, o programa Bolsa Aluno,
coordenado pela AEITA em conjunto
com a DIVAL e o NUSESO, terá continuidade em 2013, atendendo a 14
alunos com uma ajuda de custo de
R$ 200 mensais, de março a dezembro. Os recursos do Bolsa Aluno são
provenientes de doações ao FADA
(Fundo AEITA de Apoio). Veja depoimentos de quem recebeu a ajuda.
Pág. 7

E mais
Onde anda você?..............................pág. 2
Espaço FCMF....................................pág. 4
Ajude o FADA....................................pág. 7
Espaço do Galvão............................pág. 12

editorial

Éramos todos ‘bixos’
Pela primeira vez em sua história,
o ITA abriu aos candidatos aprovados
no vestibular a consulta à nota obtida
no exame. Até então, a pontuação era
divulgada somente após a formatura.
A decisão segue orientação do Ministério Público.
A lista de aprovados continua a
ser divulgada em ordem alfabética,
porém, cada candidato pode obter a
secretaria

O Suplemento Online é o informativo eletrônico quinzenal da AEITA. Por esse canal, a Associação
divulga suas atividades, eventos e
temas de interesse da comunidade
iteana, promovendo a interação entre colegas de diversas gerações.
Também presta serviços, como o
link Oportunidades, onde são listadas vagas disponíveis no merca-

sua nota acessando a página do Vestibular do ITA na Internet e digitando
CPF e senha. A página do Vestibular
divulga também a pontuação máxima
obtida pelos candidatos. Assim, foi
identificado o primeiro colocado, que
foi tema de reportagens nos meios
de comunicação.
A AEITA se manifestou contrária
ao procedimento. Para o presidente

da Associação, Marcelo Dias Ferreira
(T94), a turma 17 inicia o curso em
desvantagem em relação às 67 turmas
anteriores. “Dentro dela apontaram alguém que é melhor do que os demais,
ranquearam a turma e isso é ruim
até para o ‘bixo’ primeiro colocado.
Que pressões ele sofrerá?”, afirmou.
“Quando cheguei ao ITA, em 1990, não
havia primeiro nem último, éramos to-

dos 'bixos'. Os costumes, as tradições,
as diferenças e as vivências de cinco
anos morando juntos é que farão dos
alunos do ITA grandes profissionais
– “técnicos competentes e cidadãos
conscientes”, como desejou o grande
Marechal Casimiro Montenegro Filho
– e não necessariamente a nota obtida
no vestibular.”
Diretoria da AEITA

Suplemento Online – você já leu?
do, na área de engenharia e outras
áreas correlatas. Este é, aliás, o
“campeão de cliques” de O Suplemento Online, com cerca de 15%
de acesso.
Atualmente O Suplemento Online
é enviado para 4.252 e-mails – em
10 meses de envio contínuo, apenas 1 iteano solicitou cancelamento
do recebimento. Porém, desse total,

somente uma média de 27% abre o
informativo recebido. A cada envio,
aproximadamente 150 destinatários
apresentam erro temporário e 28, erros permanentes.
E você, recebe e lê O Suplemento
Online? Caso não esteja recebendo e
queira se manter informado sobre a
comunidade, entre em contato com a
AEITA – secretaria@aeita.com.br

Acesso ao Suplemento Online

Não Abrem
Abrem

Eleições da AEITA – confira calendário

Onde anda você?

Este ano haverá eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio
2014-2015. Se tem interesse em montar uma chapa, fique atento aos prazos!

Ajude a AEITA a atualizar o seu Banco de Dados. Veja relação parcial de
colegas que deixaram de atualizar seus dados na Associação. Se você tem
informação sobre eles, por favor, envie para secretaria@aeita.com.br

Informações importantes
Inscrição da Chapa: cada chapa deverá constar de 6 nomes para
a Diretoria Executiva (Presidente,
Vice-Presidente, 2 Diretores e 2 Adjuntos) e 6 nomes para o Conselho
Fiscal (3 efetivos e 3 suplentes).
Qualificação: Todos os 12 iteanos da chapa devem estar em dia
com a anuidade da AEITA.
Prazos: As chapas deverão estar
registradas na Secretaria da AEITA
até 10/08/2013. O programa de cada
chapa poderá ser publicado no site da
AEITA. Para isso, basta encaminhá-lo
à Associação (aeita@aeita.com.br).
Lembretes: Os cargos não são
remunerados e exigem a presença
de, no mínimo, dois diretores em
São José dos Campos para:

• acompanhar os trabalhos da associação e a execução financeira
• intermediar os contatos políticos
• ser responsável pelo plano de saúde Unimed/AEITA
• orientar o trabalho da Secretaria
Um dos diretores também deverá
se encarregar da pauta e da preparação do Jornal AEITA e dos comunicados eletrônicos.
Campanha para eleição e formação
de chapas: 16/03 a 30/06
Inscrição das chapas: 01/07 a 10/08
Divulgação das Chapas e dos
Programas: 15/08 a 30/09
Eleições: 01/10 a 19/10

TURMA 2008
André Belem Ferreira da Silva
Ayran Ayres Barbosa Loriato
Daniel de Souza Ferreira
Daniel Ferreira Vieira de Mattos
Diego de Oliveira Kallut
Felipe Rodrigues de M.Tomaz
João Paulo Alcântara M. Ferreira
José Carlos dos Santos V. Junior
Lia Cavalcante Gurgel Carlos
Marciso Xavier Cordeiro
Maykel Alex Christmann
Patrick de Oliveira Conceição
Sandra Reineri

Gustavo Nunes Martins
José Adenaldo Santos B. Junior
Leandro Zanatto Borges
Luciano Severo Bittencourt
Luiz Marcelo Terdulino De Brito
Lysandra Golhath Knopp Alves
Marcos Vinicius Florim Costa
Muriel Aline Pinheiro
Otavio Canicali
Paulo Santos Rigoli
Rafael Prudente Mamare
Thomas Costa Spanger
Tiago Leite Saboia da Costa
Tiago Ponte Lima

TURMA 2009
Alvaro Pereira Giarola e Silva
Andre Okamoto Untem
Andrei Carlos Nuemberg
Antonio Akira Terada Junior
Antonio Marques de Mello Filho
Bruno Araujo Silva
Bruno Cardoso Vieira
Bruno Diniz del Bel
Bruno dos Santos Renato
Dafne Guisard de Oliveira
Danielle Aguiar de Araujo
David Evandro Amorim Martins
Douglas Ribeiro
Flavio Ryan da Silva Santana

TURMA 2010
Anthony Yao Yao Ji
Bruno Cesar Janhsen
Felipe Correa de Moraes
Helder Toshiro Suzuki
Leandro Hideyoshi Ito
Leandro Lima de Oliveira
Lua Selene da Silva Almeida
Luciana Ferreira Carvalho
Luiz Felipe Marini Silva
Sheyne Cristina Leal
Thiago Brandao Damasceno
Thiago Felipe Viana de Medeiros
Thiago Marques Esteves Povoa
Tiago Fernandes Gondim Costa

TURMA 2011
Adam Oliveira Alves
Adler Ronan Rios Araujo
Alexandre Campos Rangel
Caio Graco Silva Fernandes
Daniel Lopes Alves de Medeiros
Daniel Ribeiro Moreira
Diego Vale da Nóbrega
Guilherme Lucas Figueiredo de
Oliveira
Hilton Pires Victor
Iuri de Silvio
José Gerardo Arruda Junior
Luis Armando Garcia
Ferreira de Souza
Marco Antonio Barros da Silva
Bezerra
Matheus Torres Alvarenga Silva
Ney Rafael Secco
Raphael Rodrigues Mata
Reinaldo Emilio Pak
Ricardo Pereira Matheus
Rodolfo Franca Leite Ravaneda
Rodrigo Barbalat Viana
Taynara Araujo Soares
Victor Moraes de Faria
Vinicius Meireles Aleixo
William Yugue
Continua na pág. 11
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enquete

A AEITA daqui a 10 anos
A AEITA está promovendo uma enquete junto à comunidade, sobre o futuro da AEITA. São 2 perguntas:
1) O que você gostaria que a AEITA oferecesse (produtos/serviços) à comunidade iteana? 2) Qual a sua visão da AEITA daqui a 10 anos?
Veja abaixo as respostas recebidas. Participe também desta enquete. Envie suas respostas para secretaria@aeita.com.br
O que você gostaria que a AEITA oferecesse (produtos/serviços) à comunidade iteana?
Márcio C. Gomes (T66) - Uma das
funções da AEITA que julgo da maior
importância é a de servir de "Caixa de
Ressonância" para tudo o que se refira ao ITA. Isso deverá significar estar
sempre "botando a boca no mundo"
para levar o alarme a toda a sociedade, tornando públicas as ameaças que
possam acontecer à nossa Escola.
Paulo Kodaira (T59) - Além das atividades que a AEITA já vem exercendo
e dos objetivos definidos nos Estatutos,
gostaria que ela fosse o PORTA-VOZ dos
ex-alunos perante o ITA. Uma das funções
importantes da Associação, na minha
opinião, seria a de servir de intermediária
entre os ex-alunos e o ITA,fornecendo "feedback" à escola para que ela possa corrigir alguma falha que tenha havido no
passado e fazer aperfeiçoamentos para
o futuro. Por exemplo, acho que no último
ano poderia haver um curso de psicologia
aplicada, pois todo engenheiro irá lidar
com pessoas. Aliás, entendo que o último ano do curso deve servir para mostrar que o aluno é capaz de transformar
o aprendizado nos quatro primeiros anos
em alguma realização concreta através do
antigo TI ou atual TCC ou TG. Além disso,
os cursos auxiliares como Direito, Economia, Contabilidade etc. deveriam servir
para preparar o novo engenheiro para o
meio ambiente onde ele irá atuar e talvez
não devessem ser matérias eliminatórias.
Wilson França Prado (T80) - Gostaria que fizessem uma reportagem com
o pessoal da Ita Consult, mostrando o
potencial de parceria que poderia proporcionar aos iteanos quando quiserem
prestar consultorias e não tiverem empresas jurídicas , podendo emitir notas
de consultoria via Ita Consultoria etc.
Jorge Monteiro Fernandes (T72) Colocar temas de interesse dos iteanos
em discussão na web; divulgar a lista dos
iteanos que ocupam posições nos três
Poderes; deveria ser implantado e divulgado o acervo das publicações dos professores e profissionais egressos do ITA.
Roberto Thiele (T87)
- Alternativa de previdência privada em melhores condições do que as
geralmente encontradas (risco, custo,
rentabilidade, extratos, resgates, atendimento, benefícios, etc.)
- Alternativa de seguro de vida em
melhores condições do que as geralmente encontradas (risco, custo, rentabilidade, extratos, resgates, atendimento, benefícios, etc.)
- Alternativa de seguro saúde em
melhores condições do que as geralmente encontradas (risco, custo, rentabilidade, extratos, resgates, atendimento, benefícios, etc.)

- Plano de visitas institucionais da
AEITA (por exemplo, a cada três meses)
em empresas e instituições de destaque
no Brasil e talvez até em outros países,
visitas que seriam feitas pelos dirigentes
da AEITA e por alguns sócios ativos (em
critério a ser estabelecido, mesmo que
por sorteio)... Essas visitas deveriam ser
feitas junto com as Regionais e/ou com
os iteanos mais ativos das Regionais
(São Paulo, São José dos Campos, Rio
de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus,
New York, Paris, Bruxelas, Tokyo, Pequim, México etc). Enviar press releases
(em português e em inglês) para as redes
sociais, jornais, revistas, TV, cursinhos,
FIESP, FIRJAN, VCs, MEC, FAB, Harvard,
Stanford, MIT, bancos, investidores em
geral. Exemplo de empresas/locais a serem visitados em caráter formal: Petrobras, VALE, Bradesco, Itaú, Votorantim,
TAM, GOL, Azul, Avianca, Infraero, Totvs,
Microsoft, Cisco, Google, Facebook,
Apple, Odebrecht, AG, Queiroz Galvão,
Safra, Gerdau, FIESP, FIRJAN, CIESP,
Assoc. Comercial RJ, ABVCAP, FEBRABAN, Embraer, GM, VW, FIAT, Hyundai,
Toyota, Ford, Bosch, BASF, SAP, Oracle,
JPMorgan, UBS, Pactual, BTG, GP Investimentos, BMF Bovespa, Prefeitura de
São Paulo, Prefeitura do Rio de Janeiro,
Gov. do Estado de SP, RJ, PR, Folha de
São Paulo, O Globo, TV GLOBO, VALOR,
ABRIL, OESP, etc...
- Ter fácil acesso à AEITA a partir de smartphones e tablets (por meio
de aplicativo móvel) (minha empresa
pode fazer uma doação para a AEITA
nesse sentido)
- Oferecer fundo de investimento para iteanos e não iteanos investirem e fazerem doações para financiar
empresas, projetos e iniciativas da
comunidade iteana (pode ser preferencialmente para iteanos ativos na AEITA
e alunos de gradução e pós-graduação
no ITA) (pode ser administrado por
gestor próximo à AEITA, de forma
transparente... a Stratus poderia dar
umas dicas...)
[Sei do histórico da AEITA oferecer
plano de saúde via UNIMED, mas o que
passou já era, e não deve zerar motivação de fazer o que é certo, necessário
e melhor do que antes, como está sendo demonstrado com o livro Historias
para Contar...].
[Acho que a AEITA deve se posicionar como “canal de vendas e promoção” dos serviços acima e outros,
e aumentar suas receitas com acordos
inteligentes, gerando benefícios para
os iteanos, mas também para a própria
AEITA].
Mailema Celestino dos Santos
(T04) - Acho que a AEITA deveria promover mais o nome do ITA no exterior.
O ITA é praticamente desconhecido em

muitas grandes universidades e institutos de pesquisa por aí. Desta promoção
poderiam surgir parcerias estratégicas
com Aluminis de renome e um intercâmbio de alunos e cientistas. Além disso, a
AEITA deveria desenvolver uma forma
de tornar-se mais autossustentável ou
aproveitar-se da sua rede de relacionamentos para fomentar o desenvolvimento de empreendimentos no ITA, como
uma espécie de incubadora, adotando
inovação gerenciada e com fins lucrativos. Se a AEITA apoiasse a criação de
microempresas de alunos, por exemplo,
parte dos lucros obtidos seria revertida
para a instituição e seria bom para todos.
Ary Nisenbaum (T57) - Cartão de
descontos; convênios com entidades
para descontos em produtos e serviços; atividades remuneradas como
turismo, cultura, seguros; criação de
uma seção de classificados no site da
AEITA – compras e vendas diretamente
entre os interessados; convênio com
um plano de saúde nacional.
Wilson Cavalcanti (T77) - Um jornal
eletrônico interativo entre os ex-alunos,
alunos e a administração do ITA. Com
a devida segurança (eletrônica) serviria
como fórum de intercâmbio de informações para a comunidade em tempo
real. Poderia até ser uma página no FB
ou Linkedin, por exemplo; mas, teria
de ser algo que funcionasse de fato, de
forma ativa: deveria contar com algum
responsável (iteanos voluntários com o
apoio de funcionários da AEITA) por ler e
processar as informações.
Francisco Leme Galvão (T59) Congressos, palestras, cursos, além
de publicações técnicas, revista, e um
newsletter eletrônico sobre acontecimentos de interesse das especialidades de engenharia do ITA, a exemplo do
que oferecem associações como a SAE
- www.saebrasil.org.br e a AEA- http://
aea.org.br/v1/ com as quais talvez a
AEITA poderia celebrar convênios.
Qual a sua visão da AEITA daqui a
10 anos?
Kiyoaki Kawakami (T76) - A associação necessita se engajar no campo
político. O fato de possuir os melhores
cérebros do país passa para a mesma
a responsabilidade de dar uma contribuição para a melhoria da gestão no
país. Deveria ter como meta participar
ativamente nos municípios como São
José dos Campos, São Paulo, Rio de
Janeiro, onde existe uma comunidade
maior, para através do peso da competência e dos votos, colocar secretários,
vereadores etc, para trilharem rumo a
uma participação efetiva nos destinos
do país. Uma vergonha o que aconteceu em São José dos Campos. Após
o iteano Emmanuel Fernandes passar

os 8 anos na Prefeitura e o engenheiro Eduardo Cury mais 8, a cidade não
tinha uma pessoa com competência
para sucedê-los. Com certeza se existisse um iteano participando da vida da
cidade, teria sido eleito e dado continuidade à boa gestão que a cidade teve
nos últimos 16 anos.
Wilson França Prado (T80)
- Apoio aos iteanos na visão do
mercado de trabalho futuro.
- Parceria com empresas de consultoria e indústrias que patrocinam
as Comissões de Viagens e oferecem
mais empregos no final de cada ano .
- Apoio e convênios com planos
médicos para iteanos .
- Possuir um fundo para pagamentos de enterros de iteanos que morrem
pobres.
- Participação mais efetiva na Fundação Casimiro Montenegro Filho e CASD .
- Voltar a publicar os livros com os
nomes, empresas, e-mail particular e
de trabalho dos ex-iteanos.
Jorge Monteiro Fernandes (T72) Que contribua para que o ITA continue sendo uma escola reconhecida
internacionalmente por seu valor, sua
competência, por inovações de ponta –
incrementais e radicais - colocadas no
mercado.
Roberto Thiele (T87) - Daqui a dez
anos gostaria que a AEITA fosse uma
entidade muito mais poderosa, com
muito mais recursos, prestando mais
serviços aos seus associados, e com
participação na sociedade em geral,
não somente dentro da comunidade
iteana, mas alavancando a imagem de
nossa comunidade em toda sociedade,
no Brasil e no exterior.
Ary Nisenbaum (T57) - Autossuficiência através da prestação de serviços via subsidiárias, com superáviti de
receitas revertendo em benefício dos
associados.
Wilson Cavalcanti (T77) - a)
A AEITA deveria ser o elo de integração entre a escola (a "ativa" do ITA) e
os ex-alunos (a "reserva" do ITA). Nesse papel, se incumbiria de atividades
congregadoras da comunidade iteana
e prestar-lhes-ia alguma assistência,
contando com a sinergia de uma comunidade de vencedores, como são os
iteanos em geral; b) A AEITA poderia
"capitanear" trabalhos pioneiros de iteanos ativos e ex-alunos, com a criação
de um "Prêmio AEITA" a ser distribuído
anualmente ao iteano (ou grupo de iteanos) que se destacasse nacionalmente em temas previamente selecionados
pelo ITA/AEITA.
Francisco Leme Galvão (T59) Daqui a 10 anos a AEITA vai ser exatamente o que nós iteanos decidirmos o
que ela deva ser, e trabalharmos para
isso durante nesses próximos 10 anos.
Jornal AEITA
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espaço FCMF

SPOT busca redução de fraudes em cartões
ITA realiza projeto de pesquisa em redes neurais artificiais, via FCMF,
em parceria com a empresa 2RPNet, para reduzir fraudes e acessos indevidos em cartões de crédito
Em abril de 2012, em uma parceria firmada pelo ITA com a Empresa
2RPNet, com o apoio da Fundação
Casimiro Montenegro Filho – FCMF,
foi iniciada a execução do projeto intitulado SPOT (Sistema de Proteção
Operacional e Tecnológica), destinado à pesquisa e desenvolvimento de
soluções tecnológicas para reduzir
fraudes e acessos indevidos em cartões de crédito.
A 2RPNet é uma empresa nacional privada e especializada no domínio de conhecimento de cartões de
crédito, que trabalha em cooperação
com a empresa multinacional Fidelity, responsável pela segurança da
maioria dos cartões de crédito no
Brasil.
O projeto SPOT, além de diversos
conhecimentos acadêmicos inovadores, vem adotando métodos ágeis
e suas boas práticas tanto para desenvolvimento quanto para teste de
software. Ele possui uma abordagem
de escopo aberto em que, a cada seis
meses, os parceiros discutem a respeito dos resultados atingidos e se
continuam as suas cooperações em
um mesmo nível.
Um interessante aspecto do pro-

jeto é que os seus requisitos podem
variar ao longo do seu desenvolvimento, desde que em comum acordo
entre as duas equipes técnicas envolvidas do ITA e da empresa 2RPNet.
Este novo formato de projeto vem
sendo praticado com muito sucesso
entre as partes e com grande vantagens para os envolvidos.
Inicialmente planejado para ser
executado em dois anos, o projeto
encontra-se no final do primeiro ano,
já com excelentes resultados alcançados.
Além de pesquisas centradas em
Redes Neurais Artificiais (RNAs), Mineração de Dados (Data Mining) e
grandes volumes de dados (Big Data),
o projeto SPOT envolve pesquisas
avançadas em Estatística e Matemática. Para aumentar capacitações e
nivelar conhecimentos tecnológicos
entre as equipes técnicas, no primeiro
ano do projeto, foram realizados diversos cursos de treinamento intensivos
e workshops internos e externos, envolvendo tanto alunos de graduação e
pós-graduação selecionados por professores do ITA, quanto profissionais
qualificados, selecionados e convidados pela empresa 2RPNet.

Neste primeiro ano do projeto, destacou-se um concorrido
Workshop sobre “Inteligência Artificial aplicada a solução de Problemas
envolvendo Fraude e Acessos Indevidos em Cartões de Crédito”, realizado em Alphaville, SP, com mais de 70
participantes advindos de diferentes
setores dos principais bancos do
país e de empresas de segurança de
cartões de crédito.
Dentre os principais resultados
acadêmicos e de pesquisa e desenvolvimento atingidos neste primeiro
ano do projeto SPOT, destacam-se:
uma tese de doutorado desenvolvida no ITA; e três trabalhos científicos e tecnológicos submetidos e
aceitos para apresentação no 10o

Information Technologies: New
Generations (10o ITNG), realizado
em abril de 2013, em Las Vegas,
Nevada, EUA. Este evento contará
com a participação de integrantes
das equipes técnicas da empresa
2RPNet e do ITA, ambos patrocinados pela empresa privada. Trata-se de um evento internacional de
qualidade classificado pela CAPES
em nível B1 na área de Ciência da
Computação.
Integram o projeto SPOT dois
professores do ITA, dois professores
colaboradores e quatro alunos de
pós-graduação do ITA. O projeto vem
sendo coordenado no ITA pelo Prof.
Dr. Adilson Marques da Cunha, da Divisão de Ciência da Computação.

espaço alunos

Aplicativo de iteanos ajuda a detectar distúrbios de aprendizagem
Em uma iniciativa do Instituto
ABCD - organização social que se dedica a gerar, promover e disseminar
projetos que tenham impacto positivo na vida de brasileiros com dislexia
e outros transtornos de aprendizagem -, estudantes do ITA receberam

o desafio de criar jogos voltados para
esse público.
A proposta de criação dos aplicativos foi feita em 2012 ao grupo ITAbits. Em cinco meses, três projetos
finalizados foram apresentados. Para
a produção dos programas, o iABCD

Imagem do aplicativo Aramumo, desenvolvido por alunos do ITA
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ofereceu supervisão técnica, devido
à pouca familiaridade dos estudantes
com assuntos pedagógicos.
Éric Conrado e mais dois colegas,
Márcio Paiva e Vitor Gonçalves, todos então no 2º ano de engenharia
da computação, venceram o desafio
e receberam como prêmio uma viagem para conhecer os laboratórios
do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
O aplicativo desenvolvido por
Éric, Márcio e Vitor foi batizado “Aramumo” e funciona como uma espécie de palavras cruzadas. Ao invés de
completar as lacunas com letras, as
crianças devem preenchê-los com
sílabas até formar a palavra. As sílabas que vão formar o jogo ficam
flutuando em bolhas espalhadas pela
tela. "Nosso aplicativo ajuda no desenvolvimento e treinamento de ao
menos quatro habilidades: separação

silábica, ortografia, reconhecimento
e memorização de sons e coordenação motora", explica Éric.
A Aramumo já está disponível
para download em aparelhos que utilizam a plataforma Android, do Google, juntamente com os outros dois
aplicativos que participaram da competição. O jogo “Mimosa e o mundo
das cores” explora a memória de
palavras em um quebra-cabeças. E
o “Arqueiro defensor” envolve a associação de palavras pronunciadas à
sua ortografia. Todos foram testados
por crianças que passam por tratamento de transtorno de aprendizagem no Centro de Triagem Neonatal
e Estimulação Neurossensorial Dr.
Tatuya Kawakami (CTNEN), em São
Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.
Fonte: site da Veja

Eventos

responsabilidade social

Alckmin decidirá sobre futuro
da Casa de Repouso Nosso Lar
A construção da Casa de Repouso Nosso Lar está sendo feita
em uma área em uso desde 1972
por instituições beneficentes e que
recentemente foi transferida para o
Governo do Estado de São Paulo. A
Casa de Repouso conta atualmente
com 2000 m2 erguidos, dos quais
1000 m2 em funcionamento (Clube
da Vovó, fábrica de fraldas, fábrica de
sabão, horta e confecção). Há a necessidade de doações para concluir
o acabamento do primeiro prédio de
dormitórios, para abrigar 20 idosos
carentes.
Esta casa, em pleno funcionamento, irá oferecer 110 leitos em
regime de abrigo, além de 100 vagas em um centro-dia e mais uma
Vila Dignidade para casais residirem,
tudo voltado gratuitamente para idosos carentes, desamparados e debilitados. Dentre as autoridades que
apoiam a construção, destacamos o
deputado federal Emanuel Fernandes
(T81) e o secretário de Estado dos

O governador Geraldo Alckmin, no lançamento do Cartão Amigo do Idoso, em março de 2013

Transportes Metropolitanos Jurandir
Fernandes (T72).
Este ano a Câmara Municipal de São José dos Campos,
presidida pela vereadora Amélia Naomi, tomou a frente para resolver a
situação do terreno em que se cons-

trói a Casa de Repouso e Centro de
Convivência Nosso Lar: chamou a
Unesp – candidata a receber em doação do governo estadual o terreno
da Casa de Repouso - para o diálogo
e enviou, em fevereiro, um pedido de
reunião com o governador Geraldo

Alckmin, que ainda aguarda resposta.
Tendo recebido outros 347 mil m2
em doação do município de São José
dos Campos, a Unesp abriu mão de
receber o terreno da Casa de Repouso, possibilitando uma decisão favorável por parte do governador Geraldo Alckmin.
O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, enviou um
ofício ao governador solicitando a doação da área à entidade. Este ofício foi
protocolado no gabinete do secretário
Rodrigo Garcia e também no Palácio
do Governo, pela assessoria da deputada estadual Maria Lúcia Amary, que
já havia enviado requisição semelhante
ao Patrimônio de São Paulo.
Esperamos que o governo idealizador do Programa SP Amigo do
Idoso, maior programa de atenção ao
idoso da história de São Paulo, acene
favoravelmente à causa dos mais de
250 idosos carentes que serão atendidos pela Casa de Repouso e Centro
de Convivência Nosso Lar.

Visão Mundial: construindo um futuro diferente
Conheça a ONG Visão Mundial, à qual se dedica o iteano Carlos Roberto Teixeira Netto (T74),
com o objetivo de prestar assistência a crianças em situação de risco
Em 2004, logo após se aposentar como executivo da Shell, o iteano
Carlos RobertoTeixeira Netto (T74)
foi indicado para integrar o Conselho
Diretor da Visão Mundial, uma organização não governamental voltada
para o desenvolvimento, promoção
de justiça e assistência a crianças,
famílias e comunidades em situação
de risco. “A empresa onde trabalhei
por 30 anos, aqui no Brasil, tinha a
idade de 55 anos como limite para
aposentadoria. Assim, fui me preparando para essa transição”, lembra
Teixeira. “Vinha pensando, portanto,
alguns anos antes, em que dedicaria
meu tempo, ainda útil. Foi quando
decidi trabalhar, como voluntário,
em atividades sociais como forma de
retribuir à sociedade o que recebi ao
longo de todos esses anos”.
Desde então, Teixeira vem estu-
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dando e organizando as políticas e
os processos de governança, tendo
criado um googlesite voltado para
essas questões. “Por política, com a
qual concordo, o tempo máximo de
permanência no Conselho da Visão
Mundial é de nove anos. Portanto,
me afastarei no início de 2013, mas
pretendo seguir servindo como voluntário”, explica.
Vale registrar que, por estratégia,
a organização tem seus recursos
captados juntos a pessoas físicas e
não com verbas de governo. “Isso
tem sido um grande desafio, pois no
Brasil, sempre que se fala de ONG
associa-se a organizações criadas
para desviar recursos públicos, dificultando a captação de entidades
sérias”, lamenta o iteano.
Fortaleza
Em março de 2012, Teixeira es-

teve em Fortaleza para comemorar
os 50 anos de ingresso no Colégio
Militar da capital cearense. Aproveitando para voltar a visitar um PDA
(Programa de Desenvolvimento de
Área, metodologia utilizada pela Visão Mundial) onde havia estado cinco anos antes, constatou o progresso atingido pela comunidade, com
crianças brincando, lendo, usando
computadores, tendo aulas de música, “curando suas feridas da alma”
etc. Esse PDA está situado em uma
área muito pobre, ao sul de Fortaleza, na região de Jangurussu/Planalto
Ayrton Senna. “Tínhamos ali crianças cearenses sendo patrocinadas
por pessoas de outros países e estados brasileiros. Estando por mais de
dez anos naquela região, fazendo um
trabalho onde se podia constatar os
resultados de forma inequívoca, era

inaceitável ter tão pouco envolvimento da sociedade local”, conta.
Ele decidiu então convocar os contemporâneos de colégio e os iteanos
que moram no Estado (o Ceará tem
sido o estado que mais coloca alunos
no ITA, depois de São Paulo, nesses
últimos anos) para que pudessem conhecer o trabalho da ONG e ajudassem,
apoiando e divulgando. O encontro
aconteceu no dia 10 de novembro.
Com base nessa experiência,
Teixeira pretende organizar novos
encontros em cidades como Recife,
Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo,
pois a Visão Mundial está presente, também, nessas localidades, em
regiões empobrecidas, com seus
PDAs.
Contatos: crtnetto@gmail.com e
http://tinyurl.com/crtnetto

AEITA mantém
Bolsa Aluno em 2013
Graças à colaboração da comunidade iteana, o programa Bolsa Aluno,
coordenado pela AEITA em conjunto
com a DIVAL e o NUSESO, terá continuidade em 2013, atendendo a 14
alunos com uma ajuda de custo de
R$ 200 mensais, de março a dezembro. Os recursos do Bolsa Aluno são
provenientes de doações ao FADA
(Fundo AEITA de Apoio).

Os bolsistas foram selecionados
a partir de avaliação da situação dos
estudantes que pleitearam o be-

nefício,
feita pelo NUSESO/GIASJ
(Núcleo
de
Serviço Social) do
DCTA. A bolsa foi concedida àqueles que declararam
não possuir nenhum
tipo de renda para se
manter no ITA. Agradecemos a todos os que
contribuíram para a viabilização de mais um ano de apoio a
esses estudantes.
Em 2012, a AEITA, a DIVAL e o
NUSESO/GIASJ 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.
Na ocasião, o NUSESO realizou
um mapeamento com 121 alunos
da T15 do ITA, por meio da análise
de ficha social individual. A partir
desse levantamento e de outras informações obtidas junto à DIVAL, a
AEITA iniciou em agosto daquele ano
o pagamento de Bolsa Aluno a 12 estudantes.

Veja abaixo depoimento dos alunos que receberam a Bolsa Aluno em 2012:
“A vida no ITA não é fácil para
um jovem formando em engenharia,
sozinho, morando longe de casa e
com a renda contada. A Bolsa AEITA foi algo que me ajudou muito na
missão de “sobreviver” e reinvestir
melhor o meu dinheiro, dando mais
espaço para lazer e qualidade de
vida. O apoio que os iteanos dão uns
aos outros é magnífico e gera uma
pitada significativa de “Vontade de
Retribuir” na mente dos bolsistas,

fortalecendo assim, a nossa famosa
“Máfia Iteana”. Muito obrigado!” Samuel Moreira Timbó (T15)
“Estudar no ITA gera muitas oportunidades, porém para ampliar e/ou
direcionar as opções de estágios e
empregos é notável a importância
de atividades extracurriculares. Para
a área na qual desejo trabalhar, as
iniciativas como ITAbits e ITAndroids
têm desenvolvido aspectos em mim
que são de grande valia para o mer-

cado de trabalho. E é neste ponto que
a bolsa AEITA tem me ajudado: com
o tempo livre, que o ITA me permite
ter, posso me dedicar a tais iniciativas ao invés de dar aulas particulares
ou plantões." Marcelo Florêncio Sobral (T15)
"No primeiro ano do ITA é possível
a todos os alunos se manterem financeiramente devido ao soldo do CPOR.
Porém, a partir do 2° ano isso não é
mais possível. Alguns alunos que têm

poucas condições financeiras acabam
tendo que dar aulas particulares para
se manter, perdendo tempo que poderia ser utilizado para estudo ou para as
atividades extracurriculares que existem no H8. A bolsa AEITA me ajudou,
além disso, a pagar parte do meu curso de inglês, algo importantíssimo na
formação profissional do Engenheiro."
André Luís Macêdo Farias (T15), atualmente estudando na École Polytechnique de Paris.

Conheça o FADA
O FADA (Fundo AEITA de Apoio), criado pela
AEITA para ajudar projetos e iniciativas de alunos
do ITA e também os próprios alunos, por meio do
Bolsa Aluno, além de outras ações sociais, precisa
e conta com a colaboração da comunidade iteana
para manter suas atividades.
Analisando os números de 2012 podemos resumir o movimento financeiro do FADA conforme
abaixo:

Mais de 100 doações foram feitas por iteanos (não empresas) ao FADA em 2012.
As destinações mais escolhidas foram:
Casa de Repouso com 38 doações

R$ 26.400, 14 iteanos contribuíram

Bolsa Aluno com 26 doações

R$ 8.560, apenas 2 iteanos e 1 empresa doaram  

Foguete com 18 doações

R$ 4.890, 17 iteanos doaram

Casdinho com 14 doações

R$ 3.340, 2 iteanos doaram

CasdVest com 1 doação

R$ 2.000, doação da Turma 85

Se você tem interesse em ajudar, entre em contato com a AEITA – aeita@aeita.com.br

Alcançando Bolívia 2013 e Aldeias MS
De 9 a 13 de fevereiro de 2013, vindos de diferentes cidades, 33 voluntários reuniram-se para atender ao projeto de saúde, assistência e orientação espiritual a comunidades de Puerto Suarez-Bolívia, seguindo em ônibus do Espaço Jovem a partir de São José dos Campos, numa viagem de 3.300 km. Iniciativa
do iteano Sidney Lage Nogueira (T74).
Foram 602 atendimentos assim divididos:
*210 atendimentos odontológicos
*249 atendimentos médicos
*14 próteses
*40 atendimentos psicológicos
*30 fisioterapia
*10 massagens
*49 cortes de cabelo

Esse projeto insere-se no contexto do ensino de Jesus em Amar a Deus, ao próximo, e agir
segundo estes princípios. Outros projetos estarão sendo anunciados em breve, na área educacional, sempre com este significado de amar ao próximo.
Cabe-nos o alerta de Eclesiastes 4:1, "Depois voltei-me, e atentei para todas as opressões que se
fazem debaixo do sol; e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador,
e a força estava do lado dos seus opressores; mas eles não tinham consolador".
Podemos agir com o que está ao alcance de nossos pés e mãos para consolar.
Sidney L. Nogueira (T74)
www.espjovem.org
Jornal AEITA
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AEITA é parceira de
consultoria para executivos
A AEITA acaba de firmar parceria
com a Randstad Professionals, para
colaborar na divulgação de vagas de
especialistas e executivos junto à comunidade iteana. Também será feito
um trabalho de aproximação com
os estudantes dos últimos anos do
ITA (formandos). As oportunidades
serão publicadas no site da AEITA –
www.aeita.com.br e no informativo
eletrônico quinzenal O Suplemento
Online.
O grupo holandês Randstad é
a segunda maior consultoria de RH
do mundo, com 28 mil funcionários
e um faturamento de 18 bilhões de
euros em 2012. Há 8 anos patrocina
a equipe Williams de Fórmula 1.
Em 2012 o Grupo chegou ao
Brasil com marca Randstad Professionals, com foco em recrutamento
especializado de especialistas e executivos de média e alta gerência. A

empresa desenvolve seus processos
no modelo consultivo, isto é seu corpo de profissionais é composto por
consultores especialistas oriundos
das áreas para as quais recrutam.
A proposta da Randstad é oferecer um amplo portfólio de soluções
em consultoria de RH. Nesse sentido, além da área de Recrutamento
Especializado, a Randstad Professionals possui outras duas unidades
de negócios: HR Solutions, dedicada
à consultoria interna (Assessment,
Mapeamento e projetos especiais de
células para Recrutamento) e Information Technologies, 100% dedicada às áreas de tecnologia, prestando
serviços de Recrutamento, Assessment, Outsourcing, BPO e RPO.
A Randstad opera foco nas divisões de Engenharias & Manufatura,
Logística & Suprimentos, Vendas &
Marketing , Finanças, RH além das

divisões de nicho:
Banking em São Paulo, Oil & Gás no RJ.
Com o objetivo de
atender com maior expertise e assertividade, no início de 2013
a Randstad Professionals laçou sua divisão
de Defesa e Aeroespacial em São José
dos Campos, para
atender esse mercado
em pleno crescimento e
com grande volume investimento no
Brasil.
As seis operações da Reandstad
se concentram em Campinas, São
José dos Campos, São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e Porto
Alegre.
A estrutura de São José dos Campos foi lançada em maio de 2012 e já

conta com uma carteira de clientes
diversificada entre empresas dos
setores de Defesa, Bens de Capital e
Indústria de Base. Atualmente conta
com uma estrutura de seis profissionais entre Consultores e Researchers
divididos nas seguintes divisões: Engenharias & Manufatura, Logística &
Suprimentos, Finanças, RH e Defesa
e Aeroespacial.

Projeto do ITA é discutido na Campus Party 2013
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de São José dos
Campos (SP), esteve em pauta na
Campus Party 2013. O coordenador
da área de Sistemas de Aeronaves
Não Tripuladas (VANTs) e Professor
do ITA, Geraldo Adabo, apresentou
um relato sobre um projeto desenvolvido em parceria com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco
(CHESF) para desenvolvimento de
um Sistema VANT para inspeção de
linhas de transmissão de energia.
“Foi uma iniciativa muito feliz da
Campus Party porque os jovens participantes tiveram a oportunidade de
ter contato com uma tecnologia que
contextualiza a computação dentro
de um cenário de aplicação muito
concreto e interdisciplinar, além de
sua relevância para progresso tecnológico do Brasil”, relata Adabo.
Atualmente, a inspeção aérea
das linhas de transmissão é feita
por helicópteros tripulados, mas

a tecnologia de robótica aérea dos
VANTs poderá reduzir os custos dessa operação. “O objetivo do projeto
é auxiliar o processo de manutenção
das linhas através de inspeções programadas, com baixo custo quando
comparada à solução baseada em
helicópteros tripulados. Além disso,
os riscos envolvidos na operação serão menores por se tratar de veículos
leves”, explica Adabo.
No projeto, cabe ao ITA desenvolver uma aeronave de asa fixa
para inspeção de trechos de linha de
transmissão de até 350 quilômetros,

tecnologia que envolve aplicações
com elevado grau de dificuldade técnica. A aeronave deve voar em baixa
altitude e próxima à linha de transmissão para, desse modo, obter imagens com resolução adequadas ao
trabalho de inspeção. “Em decorrência desse requisito, o VANT deve ser
capaz de operar em um plano de voo
que leve em consideração o relevo do
terreno”, explica.
Além de realizar a inspeção das
linhas de transmissão, a CHESF poderá aplicar a tecnologia que está
sendo desenvolvida pelo ITA em ou-

tras áreas, como as usinas de geração de energia e os parques eólicos
e fotovoltaicos. “Além disso, estão
se iniciando no Brasil as ações para
modernização de todo o Sistema Elétrico, no qual os sistemas aéreos não
tripulados podem atuar na captura
de dados de telemetria de sensores
implantados em todo o sistema”, diz
Abado, complementando que o principal ganho nessa primeira etapa do
projeto é a aquisição do know-how
por parte das instituições parceiras.
O EVENTO: Criado na Espanha em
1997, a Campus Party é hoje considerada um dos grandes eventos na área
de inovação, ciência, criatividade e
entretenimento digital do mundo. Realizado no Brasil a partir de 2008, é dividido em quatro zonas principais, entre
elas a Zona Ciência, na qual podem ser
debatidos conteúdos relacionados à
Astronomia e ao Espaço.
Fonte: ACS/DCTA

espaço alunos

Bernardinho abre ano letivo do CASDVest
O CASDVest - curso pré-vestibular para estudantes de baixa renda administrado por alunos do ITA realizou no dia 12 de abril a sua Aula Inaugural 2013. O palestrante convidado foi Bernardinho, técnico
da seleção brasileira de vôlei. O evento teve o patrocínio da AEITA.
O CASDVest - curso pré-vestibular para estudantes de baixa renda
administrado por alunos do ITA - realizou no dia 12 de abril a sua Aula
Inaugural 2013. O palestrante convidado foi Bernardinho, técnico da
seleção brasileira de vôlei. O evento
teve o patrocínio da AEITA.
Durante uma hora e vinte minutos, auditório lotado, ele deu uma
aula de liderança, de garra, de determinação e de motivação. "A vontade
de se preparar tem sempre que ser

maior do que a vontade de vencer",
"Valores e princípios não são negociáveis", "Disciplina é a ponte que liga
os nossos sonhos às nossas realizações" e "Desistir não é uma opção"
foram algumas de suas lições, apresentadas sempre no estilo agitado e
dinâmico, tão peculiar do treinador.
Ao final da palestra, Bernardinho
afirmou que falar aos novos alunos
do CASDVest foi, para ele, um aprendizado. "Saio daqui muito enriquecido. Na noite de hoje aprendi muito

mais com vocês, do que o que possa
ter lhes ensinado. O CASDVest é uma
iniciativa tão espetacular que tem
que ser ampliada".
"O que fazemos com nosso trabalho é quebrar o ciclo da pobreza
por falta de educação. Esse evento
de hoje mostra logo no início, para
os alunos e para os pais, a importância desses jovens para a gente do
CASD", disse Camila Matias Morais,
presidente do curso.
A Aula Inaugural 2013 contou

Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira
Masculina de Vôlei, falou aos alunos e convidados do CASDVest

com a presença do prefeito de São
José dos Campos, Carlinhos Almeida; do vice-prefeito Itamar Coppio;
da presidente da Câmara Municipal,
Amélia Naomi; do deputado estadual
Emanuel Fernandes; do vice-reitor do
ITA, Fernando Sakane (T68); do diretor da AEITA Isaac Pinski (T70).
Leia mais sobre o assunto nos sites do CASDVest - www.casdvest.org.
br e da AEITA – www.aeita.com.br.

Conheça os novos projetos
Dentre as iniciativas do CASDVest previstas para este ano está o projeto de ampliação das instalações do curso. Veja abaixo:
Ampliação da sede
Prevê o aumento do número de
alunos atendidos, dos atuais 520 para
960. O projeto foi submetido a um
edital divulgado pelo Instituto Carlyle
Brasil. Orçado em pouco mais de R$
4 milhões, está na fase final do concurso. Trata-se de um novo prédio de três
andares com estrutura de uma escola
de alta qualidade, que irá comportar:
- 4 salas de 150 alunos;
- 2 salas de aula de 80 alunos;
- 4 salas de 50 alunos;
- Gráfica;
- Biblioteca ampla;
- Sala de estudo individual/coletivo;

- Sala para psicóloga/pedagoga;
- Sala para assistente social;
- Enfermaria;
O projeto de ampliação do CASDVest representará um aumento bruto
inevitável nas aprovações, além do
aumento líquido que a infraestrutura de apoio pode desencadear. Com
essa nova infraestrutura, o curso
será referência nacional. Segundo o
CASDVest,o Instituto Carlyle Brasil
também tem intenção de firmar uma
parceria permanente para que todo
o know how financeiro e gerencial da
empresa seja utilizado na área administrativa do curso.

Apostilas
Consiste na confecção e distribuição de material didático de alta qualidade em nível nacional. A iniciativa
surgiu graças ao apoio do professor
Rogério Ferraz de Camargo (T82),
fundador da Orbisat. Ele procurou o
CASDVest pela experiência do curso
com o público alvo da iniciativa: jovens que não têm acesso a um bom
ensino e por isso não possuem base
para enfrentar um mercado de trabalho mais qualificado.
Os trabalhos foram iniciados em
2012 e mais de 50% do conteúdo
e 100% do layout estão concluídos.

Todos os custos com a confecção,
impressão e divulgação estão sendo
cobertos pela parceria firmada entre
o professor Rogério e o CASDVest.
A previsão de término do projeto é o
final deste ano.
Vídeo aula
O objetivo do projeto é produzir
mídias didáticas direcionadas para o
ensino pré-vestibular. Uma parceria
com o Qmágico - empresa fundada
pelo iteano Thiago Feijão (T12) ainda
quando estudante -, que possui plataforma para distribuição online de
vídeos didáticos.
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entrevista

O iteano que fez a Enterprise
Conheça Cláudio Dias (T90), especialista e fanático por paper models que projetou a nave Enterprise, do filme Jornada nas Estrelas, em papel.
No seu site paperinside.com você
diz que gosta de construir paper models desde pequeno. Com que idade
fez o primeiro modelo?
Por volta dos 5 anos, montei meu
primeiro modelo. Se não me engano,
era um circo, encarte da revista Recreio.
Quando começou a projetar os
seus próprios modelos?
Em 2005, um amigo me mostrou
modelos disponíveis na Internet e me
interessei pela Lotus do Ayrton Senna.
Depois montei a lendária Tyrrell de seis
rodas e uma Williams. Ainda nesse
mesmo ano, decidi fazer o Batmóvel do
seriado da década de 60. O modelo fez
muito sucesso na Internet e foi o incentivo de que eu precisava para continuar modelando. Os modelos seguintes
foram o Ecto-1 (Os Caça-fantasmas)

O Transformer Bumblebee, modelo mais difícil criado por Dias

e o Mach-5 (Speed Racer), ambos em
2006. Nesse momento, criei o site paperinside.com para disponibilizar gratuitamente esses modelos.
Quantos modelos já criou?
Em torno de 100, sendo que alguns
são pequenas variações em torno do
mesmo tema. Ex.: os bonecos South
Park.

Conte-nos a história da Enterprise - quando a projetou e como conseguiu colocá-la no mercado?
Através do paperinside.com, a
editora Becker & Mayer me contatou
em 2010 para a realização de dois
projetos. No entanto, só iniciamos
este da Enterprise, no final de 2011.
Foi um projeto interessante, tocado
por pessoas em dois países. Havia
o projeto do livro, do modelo, dos
componentes eletrônicos e a edição.
Tudo muito bem coordenado pela
editora e pela CBS TV Network. Acho
que o modelo ficou bem legal e com
o preço de US$ 19.95, é uma excelente sugestão de presente para os
Trekkies. O link para o kit na Barnes &
Noble é http://www.barnesandnoble.
com/w/star-trek-scott-tipton/111281
6294?ean=9781435141568

A Enterprise é o seu projeto mais
complexo/difícil?
Não é meu projeto mais difícil, pelo
contrário, é relativamente simples.
Cerca de dez horas de montagem. A
propósito, meu modelo mais difícil é o
Transformer Bumblebee que, com suas
articulações, leva algumas semanas
para ser montado.
Quanto tempo demorou para concluir o projeto da Enterprise?
O projeto da nave todo durou alguns
meses, no entanto, o modelo em si foi
feito em 15 dias. Todas as informações
referentes a medidas, fotos e detalhes foram fornecidas pela CBS. Este é o único
modelo oficial da Enterprise em papel.
Convido os leitores a acessarem o paperinside.com e conferirem meus outros
modelos. Espero difundir ainda mais este
hobby entre os brasileiros.

“Os desafios são a essência da vida”
Leia entrevista do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, Sebastião Cavali (T94):
Por que o sr. aceitou assumir o
cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos
Campos?
Primeiro, por representar um grande desafio, e considero que desafios
são a essência da vida. Segundo, porque acredito que as experiências que
vivenciei nas áreas de desenvolvimento e de fomento à indústria podem e
devem ser compartilhadas na busca de
alternativas e soluções para a competitividade empresarial da região com reflexos importantes para a indústria nacional. E terceiro, pelo aspecto social,
pela possibilidade de retribuir à sociedade todas as oportunidades que me
foram dadas desde que entrei na primeira escola pública em Botucatu, aos
seis anos de idade, o Colégio Cardoso
de Almeida, até o privilégio de dirigir
o Instituto de Fomento e Coordenação
Industrial do Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em
São José dos Campos.
São José dos Campos é uma cidade de perfil eminentemente tecnológico. Qual o papel da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, nesse
contexto?
O papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e
Tecnologia (SDECT) é o de gerar renda e empregos para a população joseense por meio da atração de novos
investimentos, da busca por financiamentos para novos projetos e pelo incentivo à inovação tecnológica. Nesse
contexto, a Secretaria incentiva, estrutura, promove mecanismos e modelos de interação entre organizações
governamentais e privadas capazes de
10
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Sebastião Cavali (T94), secretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia da Prefeitura de São José dos Campos

aumentar a competitividade empresarial e de fortalecer a economia do
município, abrangendo as áreas aeroespacial, de defesa, de construção civil, turismo, eletroeletrônica, automobilística, de agronegócios e dos mais
diversos serviços.
Uma das críticas feitas aos governos anteriores foi a de que a cidade
estaria se "desindustrializando", por
falta de incentivos e atrativos do município para atrair novas empresas. O
sr. concorda? O que é preciso e possível fazer?
A atração de novos investimentos
é uma das diretrizes do Plano de Governo do prefeito Carlinhos de Almeida
e do vice-prefeito Itamar Coppio, que
me convidaram para conduzir as ações
necessárias para fomentar e acelerar
a atração e o estabelecimento de novas empresas e serviços. A atração
de novas empresas depende de diversos aspectos e variáveis importantes
para a sustentabilidade de seus negócios e São José dos Campos possui

características muito interessantes
para a sustentabilidade de empresas
de alta qualidade tecnológica que nenhuma outra cidade possui, como por
exemplo, capital humano extremamente qualificado, universidades como o
ITA, a UNESP e a UNIVAP, centros de
pesquisas como o DCTA e o INPE, parques tecnológicos, incubadoras, grandes empresas do setor automobilístico, aeroespacial, eletroeletrônico, de
óleo e gás, químico e de serviços,
além de uma rede de colaboração que
integra os órgãos governamentais que
estabelecem a política de desenvolvimento nacional, organizações financiadoras e muitas outras importantes para
viabilizar novos negócios, aumentar a
competitividade dos já existentes e de
serviços necessários à qualidade de
vida em São José dos Campos. Este
é o ambiente tecnológico e de negócios de alto valor agregado que a cidade oferece, talvez único no Brasil, e
que faz com São José dos Campos
seja mais atraente e competitiva para
receber novos empreendimentos.
Em relação às microempresas, o
que pode ser melhorado, por exemplo, na Sala do Empreendedor?
Um dos cinco eixos do plano do
novo governo da cidade refere-se ao
desenvolvimento econômico sustentável, no qual o empreendedor é protagonista e as microempresas também
são estratégicas para a geração de renda e empregos. Nesse cenário, a Sala
do Empreendedor adaptou seus procedimentos para as necessidades atuais
da cidade, com a finalidade de orientar
os empresários para que com o máximo de agilidade estabeleçam suas

empresas e aproveitem todas as condições e incentivos capazes de viabilizar
seus novos negócios, aumentado suas
chances de sucesso e de crescimento,
o que é fundamental para atender às
necessidades de uma cidade empreendedora como São José dos Campos
e essencial para que a cidade possa
atender as necessidades e cuidar de
seus cidadãos.
Ter feito o ITA será útil no seu trabalho à frente da Secretaria? De que
forma?
O ITA foi minha segunda universidade e a decisão de cursar Engenharia Mecânica Aeronáutica reorientou a
minha visão sobre vários aspectos,
principalmente sobre as relações entre
pesquisa, certificação, transferência
de tecnologia, inovação, negócios e
modelos de gestão. Entender a dinâmica por trás de cada solução tecnológica, de cada inovação, da legislação
aplicável e dos negócios relacionados  é essencial para orientar a estruturação e estabelecer mecanismos de
sustentabilidade para os novos investimentos. No ITA, os desafios do dia
a dia, a interação com os professores
e alunos, a realização e o exemplo do
Marechal Casimiro Montenegro deixaram clara a importância de sonhar e de
usar o conhecimento para transformar
esses sonhos em realidade, aspecto
essencial para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômica e da Ciência
e Tecnologia, uma vez que nós, como
cidadãos, sonhamos e idealizamos
construir e viver em uma cidade moderna, com qualidade de vida, oportunidades para nossos filhos e, principalmente, justa.

megaevento

ITA anuncia Projeto AeroBrasil 2013
Megaevento apresentará novidades do novo cenário aeroportuário no país e detalhes da modernização dos aeroportos brasileiros
Os próximos anos serão decisivos para o setor aeroportuário do
Brasil e o ITA acaba de tomar a iniciativa de criar um canal com a sociedade governamental e civil, conectando
também o setor empresarial do país
e do exterior.
Para debater e compartilhar as
melhores práticas, visões, concessões e investimentos para o setor, o
ITA vai realizar o AeroBrasil 2013 (I
Seminário Aeroportos Brasileiros),
um megaevento destinado a apresentar soluções e tendências tecnológicas para o setor aeroportuário
brasileiro. Será também uma oportunidade para apresentar novidades
internacionais, como da “Passenger
Terminal – Expo 2013” em Genebra,
na Suiça, o maior evento mundial
nesse campo. O AeroBrasil 2013 será
realizado em um único dia, 27 de junho, das 8h às 18h, no auditório da
Fecomércio, em São Paulo, e sua
programação terá duas frentes: apresentações e debates, e workshops
técnicos e comerciais.
Na parte da manhã, o evento vai
trazer o “Panorama Brasil 2013”, um
painel de palestras e debates com
economistas e especialistas para
apresentar uma visão macroeconômica do Brasil e do mundo. Em
seguida, um segundo bloco de debates reunirá profissionais do setor

de infraestrutura aeroportuária para
avaliar o ambiente e as melhores tendências mundiais, frente ao cenário
brasileiro.
Ainda na parte da manhã, autoridades brasileiras como SAC
(Secretaria de Aviação Civil), ANAC
(Agência Nacional de Aviação Civil) e
DECEA (Órgão do Comando da Aeronáutica) serão convidadas a apresentar visões e definições governamentais para o setor.
Já o período da tarde será reservado para especialistas, consultores
e concessionários apresentarem tendências, tecnologias, produtos e serviços para três trilhas de interesse:
gestão, companhias aéreas e infraestrutura de segurança e tecnologia da
informação.
O evento vai reunir autoridades
governamentais, especialistas internacionais, consultorias, além de
operadores aeroportuários, construtores, gestores e administradores

TURMA 2003
Alan Andrade Rocha
Alciel Alves Socorro
Alexandre Melo Pessoa
Alvaro Henrique Ogasawara Sigaki
Andre Luiz Pimentel Uruguay
Carlos Alexandre Nako
Carlos Francisco Regis
Celso Luiz de Castro Rapaci
Claudio Marcelo Albuquerque N
Silva

“O AeroBrasil vai compartilhar visões
de grandes nomes sobre estudos e
rumos da economia mundial, o Brasil e sua dinâmica emergente, a avaliação e o ponto de vista de investidores e o setor aeroportuário, seus
desafios e oportunidades”, explica o
diretor geral do projeto e membro do
conselho consultivo, Marcelo Castro.
Durante o AeroBrasil 2013, o ITA
também vai comemorar 63 anos e
divulgará seu plano estratégico e a
expansão da atuação no desenvolvimento tecnológico do país, assim
como a ampliação da Instituição e
sua capacidade técnico-científica e
acadêmica.
Entre outros destaques que estarão presentes no evento está o acordo com MIT (USA) e a instalação de
uma unidade no ITA, que permitirá

uma aceleração nos estudos e projetos de infraestrutura do Brasil e sua
condução, além da criação de um
superlaboratório para pesquisas aeroespaciais avançadas, consolidando
a 3ª posição de indústria mundial de
aviões a jato do mundo.
Entre os convidados estão:
• Reitor do ITA, Professor Doutor
Carlos Américo Pacheco
• Chefe da Divisão de Infraestrutura e
Engenharia Civil do ITA, Professor
Doutor Cláudio Jorge
• Chefe do Departamento de Transporte Aéreo, Professor Doutor Carlos Müller
• Pró-Reitor de Extensão e Cooperação, Professor Doutor Anderson
Ribeiro Correia
• Diretor geral do projeto AeroBrasil
2013 e especialista em estratégias
globais e corporativas, Marcelo
Castro
• Executivos dos maiores fundos de
investimento do Brasil e do exterior
• Executivos de grandes empresas e
consultorias empresariais
• Investidores e analistas brasileiros
e internacionais
Mais informações e programação
completa do evento no www.aeroportobrasil.com.br

Onde anda você?
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TURMA 2002
Antonio Henrique Pinto Selvatici
Antonio Jose Rocha de Siqueira
Augusto Enrico Cuginotti
Carlos Augusto de Lima e Souza
Cicero Angelo Sucupira Pereira
Daniel Piacentini Paes de Almeida
Daniel Thiago Prieto Dias
Denis Barreira Batista
Eliezer Mello de Souza
Fabio Augusto Pereira
Fabio Correa Simões
Fabio Santos da Rocha Loures
Ivan Nakashima Violato
Jonas Matias Fagundes
José Eduardo Carta
José Marcio Pereira Figueira
José Marques de Morais Junior
Leonardo Cavanha Almeida
Leonardo Ghidetti Avancini
Marcio Fernando Magalhaes Franca
Mauricio Arima
Paulo Cesar da Silva Guimarães
Roberto Serra Campos Junior
Rodrigo Otavio de Holanda
Curchatuz

aeroportuários, assim como empresas de tecnologia e soluções, investidores e imprensa especializada.

Daniel de Moura Prudente
Davi Ferreira Gomes Barreto
Diego Buzetti Milano
Eduardo Luis Amendola Gourdy
Eduardo Siffert Couto
Fabio Rodrigues Guzzo
Grace Rodrigues de Lima
Igor Xavier Correia Lima
Jorge Mauricio Motta
Juliana de Melo Bezerra
Luiz Ricardo Berezowski
Marcus Vinicios Costa de Melo
E Silva
Milos Pereira Fonseca
Nerinei Alves Batista
Olavo de Souza Neto
Olisses Dalpra Baggio
Pablo Henrique do Prado Camargo
Rafael Palmeira Bardella
Saulo Nilson Pimentel Bastos
Thiago Augusto Melzer
Thiago Pereira Mohallem
Tony Calleri Franca
Wayne Leonardo Silva de Paula
TURMA 2004
Alex Lopes Pereira
Alexandre Rodrigues Mesquita
Alysson Oliveira Lima
Andre Valdetaro Gomes Cavalieri
Arthur Henrique Casals do
Nascimento
Audir Mendes de Assunção Filho
Camilo Bianchi
Daniel Becker
Daniel Kohwalter Catarino
Eduardo Wanderley Mano Sanches
Eric Luis Barroso Cavalcante

Erico Ribeiro Rocha
Fabio Filipe de Sousa Yamada
Fabricio Moura Moreira
Fernando Duarte Menezes
Flavio Jose Silvestre
Italo Bezerra Ponchet
José Renato de Araujo Costa
Josmar Carreiro Freitas
Lafayette Sposito Goyano Jota
Lester de Abreu Faria
Marco Aurelio Carvalho
Milton Felipe Souza Santos
Pedro Paulo de Simoni Gouveia
Rafael Guedes de Carvalho
Regis Campos Fama
Renata Costa Gama
Renato Rafael Machado dos Santos
Rodrigo Cesar Rocha Lacerda
Rodrigo Ortega Cisternas Munoz
Rodrigo Roversi Rapozo
Rodrigo Xavier Ribeiro
Ronaldo Carvalho Moura Junior
Tabajara Williams Vilela
Vasconcelos
Tomoharu Maeda Junior
Vivian Vivas

Daniel Guilherme da Silva Junior
Danilo Garcia Figueiredo Pinto
Eduardo Fonseca Rodrigues
Fabio Henrique Campos Cruz
Ichiro Yonaha
Janine Lima Duarte
José Amilton Moraes Junior
José Artur Ribeiro Guimaraes Neto
José Tadeu Medeiros do Vale
Leandro Linhares Rodrigues
Leonardo Bartholomeu do
Nascimento
Lucas Cardoso Mathias Gomes
Luiz Antonio Felinto Cruz
Marcelo Vasconcelos de Carvalho
Osmar Ramos de Morais Junior
Ricardo Beraldi Porto
Roberto Barros de Oliveira
Rodrigo Braga Cavalcante
Rogerio Uhlmann Yamauti
Roterdan Moura da Silva
Sergio Henrique Cunha de
Albuquerque
Shridhar Jayanthi
Tathiana de Oliveira Reis
Tatiana Alfredo da Silva

TURMA 2005
Ademar Branco Bandeira Filho
Antonio Cristiano de Oliveira Costa
Bruno Marcel Rodrigues Teixeira
Carlos Diego de Aguiar Nogueira
Gomes
Cassiano Bernardo de Assis L
Monteiro
Cesar Augusto O Donnell Alvan
Christian Alexandre Neves de Lima
Daniel de Melo Prudente

TURMA 2006
Adhemar Ranciaro Neto
Alexandre Herkenhoff Gama
Alysson Campos Melo
Bruno Fraga Ferreira
Carina Yumi Furusho
Carlos Alberto Barbosa de Oliveira
Filho
Carlos Eduardo de Almeida Coelho
Daniel Burger
Daniel Lelis Baggio

Fabiano Cassimiro de Oliveira
Fabricio Nascimento Ribeiro
Felipe Bastos Gurgel Silva
Gabriela Heimbach Vieira
Glauber de Bona
Gregori Pogorzelski
Gustavo Brito Gibrail
Gustavo Francisco Cabral
Heleno Meira da Silva
Iuri Gregorio de Souza
Juliana Sinibaldi Barbosa
Luiz Fabiano Damy
Marcelo Azevedo Yeh
Marcelo Santos Andrade Lima
Rafael Patury Carneiro Leao
Rafael Silva Coelho
Rodrigo Jose da Costa
Thiago Braido Nogueira de Melo
Viccenzo Jose D'aquino
Paternostro
Vinicius Dornela Silva
Vitor da Silva Alves
TURMA 2007
Alex Duarte Gomes
Anderson Leite Brito
Anselmo da Silva Augusto
Arthur de Almeida Rodrigues
Bernardo de Padua dos Santos
Breno Gramacho Seixas Santos
Bruna Machado Freitas
Caio Marques Fontenele
Carlos Henrique Machado Silva
Esteves
Carlos Roberto da Silva Machado
Junior
Carlos Stein Naves de Brito
Christian Costa Spanger

Daniel Soares Gonçalves
Diego Sadao Saito
Eduardo Clauber Soares Petri
Elias Jorge Roque Pinheiro
Emanuel Gonçalves Guerra Junior
Felipe Melo Brandão
Felipe Negreiros Pedrosa
Fernanda Borques da Silva
Filipe Rodrigues de Souza Moreira
Gabriel Gonçalves Rosa
Gilberto Rebouças Neto
Guilherme Felipe Reis Duarte
Gustavo Bezerra de Paula Pessoa
Gustavo Freitas de Carvalho
Isaque Gonçalves de Melo
Israel Cordeiro Rocha
Jaques Saraiva Guerra
Joacy Victor Maia Araujo
João Alfredo Castellani Fajardo
Freire
João Luiz De Castro Fortes
Jordan Guimarães Lombardi
Jorge Fernando Leite Monteiro
Junior
Juliano de Oliveira Faria
Leandro Rojas Tamarozzi
Liana Cavalcante Lima
Luiz Eduardo Laydner Cruz
Luiz Henrique Martins Lins Rolim
Luiza Pillar Cabral
Marcio Araujo Varchavsky
Marcio Iguchi
Martha Priscilla Araujo de Moraes
Torres
Nathalio Madson de Araujo Santos
Pedro Paulo Balerine da Silva
Philip Thompson
Raphael Oliveira Xavier
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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”
Na água mais uma vez, fica mais
fácil visualizar tudo isto. Deslocando-se um remo, na frente deste, o aumento de pressão é evidenciado por
uma ligeira elevação do nível d’água
e atrás deste forma-se uma zona de
“água morta” margeada por redemoinhos, que acompanha o movimento do remo.
Observando melhor o nível
d’água no centro dos redemoinhos
podemos observar que ele é ligeiramente rebaixado, indicando uma
queda de pressão, bem localizada.
Isto também é valido para os centros dos vórtices aéreos, inclusive para
os grandes vórtices atmosféricos, que
são os tornados e os furacões em
cujos centros (chamado “olho” nos
furacões) os barômetros despencam.
Voltando ao remo, este tal como
as roda d’água, as velas do tipo
“buja”, as asas dos insetos, etc., são
mecanismos que usam a força de arrasto como meio de propulsão.
Como a propulsão usando outro
tipo de força aerodinâmica que veremos mais adiante, a “sustentação” é
muito mais eficiente, normalmente o
que se procura no projeto de veículos, é a redução máxima possível do
arrasto de pressão.
Basta observar o movimento da
vegetação na beira da estrada, após
a passagem de um caminhão do tipo
baú, para se ter uma ideia do enorme
desperdício de energia e combustível, causado pelo arrasto de pressão
nestes dinossauros modernos.
Nos carros, já se consegue uma
boa redução de arrasto de pressão,
usando-se dianteiras em formas de
cunha, etc., mas para se obter uma redução radical seria necessário o uso de
formas alongadas, como as usadas em
dirigíveis e fuselagens de aviões.
Com estas formas é possível
se obter um aumento de pressão
também na parte traseira do corpo,

compensando-se o aumento que
ocorre na parte dianteira (mesmo
nas pontiagudas) podendo-se assim
obter valores ínfimos de arrasto de
pressão.
Uma alternativa para se reduzir o
arrasto de pressão é se apelar para
uma redução da área frontal, e voltando ao exemplo de nossa mão fora
do carro, basta gira-la de 90 graus,
de modo a “cortar” o vento para sentirmos de pronto uma redução drástica no arrasto.
“FRICTION”, deslizando no ar.
Mas mesmo para uma chapa muito fina e alinhada com o vento e tendo,
portanto um arrasto de pressão praticamente nulo iremos detectar em sua
esteira, uma fina camada de partículas
arrastadas na direção do seu movimento (ver figura) e indicativas de uma
força se opondo ao mesmo, ou seja,
uma força de arrasto.
Esta força que chamamos de arrasto de fricção resulta do fato de que
devido à rugosidade (mesmo que em
escala atômica) das superfícies e outras forças de interação faz com que
a média das velocidades tangenciais
das moléculas após o choque com a
superfície externa do corpo seja zero,
ou seja, a velocidade tangencial das
partículas é nula.
Ela será, portanto tanto maior
quanto maior for a superfície em
contato com o ar e quanto maiores
forem as velocidades envolvidas.
Se observarmos seja a fumaça
de um cigarro ou a coluna de água
escorrendo de uma torneira (de bai-

xa pressão) iremos verificar que até
certa distância da origem, o fluxo é
contínuo e suave, mas que a partir
de um certo ponto, aparecem oscilações e pequenos redemoinhos que
vão se ampliando.
Assim também, as partículas de
ar arrastadas por fricção, inicialmente formam junto à superfície, um fluxo suave e em lâminas, denominado
laminar, e posteriormente um fluxo
com micro turbilhões ou fluxo turbulento.
Logo no início da região laminar,
a fricção que é muito alta, cai rapidamente, pois junto à superfície acumula-se um número cada vez maior
de partículas “arrastadas” reduzindo
as velocidades tangenciais.
Mas tão logo aparecem os micro
turbilhões, estas partículas mais lentas são afastadas da parede e substituídas por outras mais velozes e ou
ainda não arrastadas, elevando novamente o valor da fricção, que pelo
mesmo motivo, passa a cair de modo
muito mais lento.
O resultado é que a fricção total
na região laminar é muito menor do
que na turbulenta, e por este motivo
para se reduzir o arrasto de fricção
deve-se retardar o aparecimento da
turbulência tanto quanto possível.
Quanto maior for a velocidade
do ar e o comprimento da superfície
varrido por este*, mais cedo tenderão a aparecer os micro turbilhões,
pois maior será digamos a “escala”
do movimento que é também representada por aquele número mágico
que você já deve ter ouvido falar: o
número de Reynolds.

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
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Assim, nas asas estreitas dos
planadores, pode-se obter escoamentos laminares se estendendo do
bordo dianteiro até o meio ou 50%
da superfície superior, e até 75% de
sua superfície inferior, desde que se
usem perfis especiais e um bom acabamento superficial.
Em aviões esta porcentagem de
escoamento laminar, na atitude de
voo de cruzeiro não costuma ultrapassar os 15 a 25% para asas de
construção convencional e 35 a 40
% nas construídas em material composto e que usem os chamados perfis laminares, inaugurados pelo P-51
“Mustang” um dos melhores aviões
de “caça” da II Guerra.
Nos jatos, as pesquisas prosseguem para se tentar estender a laminaridade além dos 5 a 10%, mas
está difícil, pois até mesmo em velocidades mais baixas o escoamento
laminar é instável como o humor feminino em “TPM”.
Insetos, cabeças de rebites, juntas, ondulações, etc., podem antecipar a formação dos micros turbilhões, e por isso devem ser evitados
nas superfícies dianteiras ou bordos
de ataque das asas, empenagens e
hélices.
Estas devem, portanto ser mantidas as mais limpas e livres de defeitos o quanto possível, mas na verdade, para um desempenho otimizado,
este mesmo cuidado é válido para
todas as superfícies restantes.
Isto porque o arrasto provocado
individualmente por cada excrescência é até maior na região de fluxo
turbulento onde as velocidades próximas à superfície são maiores!
Ah, e o arrasto induzido?
Vamos com calma, que chegaremos lá, pois antes vamos responder
a uma pergunta que é tão comum
quanto mal respondida. Aguarde a
próxima edição!

