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DELIBERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
(Estatuto AEITA, art.27, § 5º, item i)

1. Balancete e Prestação de Contas da Diretoria Executiva

- 30/05/18: Balancete e as Contas período de jan/dez 2017

- 13/06/2018 - aprovação pelo Conselho 

Destaque 

Recursos de Projetos ITAEx de R$ 658.799,33 representando:

46% do total de despesas e 70% do ativo circulante 
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2. Orçamento da Diretoria Executiva

- 16/04/18: Orçamento para a gestão abr2018 a mar2019

- 24/04/2018: aprovação pelo Conselho

Destaque
Tarifas bancárias altas - valor é devido a emissão dos boletos 

de mensalidades
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OUTRAS ATIVIDADES E DELIBERAÇÕES

Cotas Raciais no Vestibular do ITA 2018

- 25/07/2018 - Conselho aprova 3 recomendações:

a) AEITA deveria trabalhar junto com o ITA para elaborar o

processo de seleção

b) Diretoria Executiva da AEITA intercomunicar com a

Direção do ITA para esta cooperação

c) após o ingresso do aluno cotista não haver nenhum tipo

de diferenciação entre alunos normais e oriundos das cotas

raciais.
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Cotas Raciais no Vestibular do ITA 2018  - continuação

- 16/08/2018, o Presidente da AEITA solicitou ao Conselho emitir

parecer:

AGE será dia 15/09. Representantes dos 700 solicitam impetrar

ação judicial imediatamente e após ser referendada pela

Assembleia.

Qual conduta adotar:

1) Discutir e debater a questão em AGE

2) Impetrar ação judicial e somente ratificar essa ação na AGE.

- 22/08/2018: Conselho deliberou favoravelmente à Assembleia

Geral Extraordinária do dia 15/09 p.v. e não favorável a AEITA

impetrar ação judicial.
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RELAÇÃO: AEITA  e  ITAEx
- 15/11/2017, o Presidente Marcelo Dias: intenção em juntar AEITA e ITAEx.

- 11/07/2018 - Objetivos principais da ITAEx:

a) arrecadar contribuição dos engenheiros por meio das turmas e de seus

líderes;

b) propiciar recursos para projetos de alunos-professores;

c) promover relacionamentos em projetos, além das atividades de ensino.

- 25/07/2018, o Conselho reflete:

a) AEITA é uma entidade de apoio institucional ao ITA

b) as 2 entidades são distintas com Estatutos e CNPJs diferentes e apenas com 

atividades administrativas conjuntas na Secretaria Executiva da AEITA

c) ITAEx: marcante sucesso com alto número de engenheiros, através de suas 

turmas

d) AEITA: busca solucionar o problema de maior participação dos engenheiros

e) AEITA participa da Congregação do ITA, com direito a voz e não a voto. 

CONCLUSÃO:

O tema deve ser discutido em conjunto: Dirigentes da ITAEX e da AEITA.
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Pesquisa de Opinião pelo Conselho Consultivo
- Em 12/12/2017, o Conselho aprova seja realizada Pesquisa de Opinião aos

Engenheiros e com opiniões também dos familiares. O questionário de

pesquisa enviado por e-mail de 19/02 a 04/03 de 2018.

- Foram recebidas 105 respostas, correspondendo a 1,9% dos iteanos vivos,

sendo deste total: 93% civis e 7% militares.

- Em 02/04 o Relatório da Pesquisa foi encaminhado ao Conselho e em

24/04/2018 são destacados os seguintes pontos:

a) 59% dos respondentes moram em São Paulo, 9,3% no exterior e 7,4% no

Rio de Janeiro.

b) Quanto às atividades que a AEITA deve proporcionar: 40% atividades

sociais; 32% atividades educacionais especiais e 28% atividades culturais.

c) Destaques: c.1- AEITA ter uma sede própria; c.2- AEITA enfatizar as

reuniões das turmas pois pessoal já se conhece.



Conselho Consultivo

PESQUISA FELICIDADE E SAÚDE MENTAL ALUNOS ITA

- Aplicação: fim de outubro a início de novembro de 2017- resposta

espontânea de 268 alunos - turmas de 2016 a 2021.

- Relatório da Pesquisa concluído em 10/11/2017.

- Conselho opina: Administração do ITA promover solução aos

principais pontos negativos que afetam a saúde mental e o

estágio de felicidade dos alunos do ITA.

- 19/06/2018, Reitor Prof. Anderson Ribeiro Correia informa:

contratação de 2 (duas) psicólogas para o ITA.
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DESAPEGO DOS EX-ALUNOS DO ITA PELA AEITA

Detalhe: 

- Dados: 665 signatários pedindo ação judicial contra o ITA (Cotas Raciais). 

- Operação:

Eng. Arnaldo Barbalho após levantamentos concluiu: 

a) 68% não pagantes da AEITA; 

b) 91% não responderam à pesquisa de opinião da Diretoria Executiva 

AEITA, de fev.2018; 

c) 96% não responderam á pesquisa de opinião do Conselho Consultivo.

- Conclusões:

a) Não participação financeira da maioria dos signatários comprova um 

desapego dos Engenheiros iteanos.

b) Não participação nas pesquisas, comprova desapego.

- Ações: 

Diretoria Executiva tem se dedicado ao assunto e Pesquisa enviada 19/02 a 

04/03 com resposta de 197 engenheiros.
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“BAIXO RELACIONAMENTO SOCIAL E DE TRABALHO EM EQUIPE DOS

ENGENHEIROS DO ITA”

- Fato (24/04/2018)

EMBRAER, recebe ≈ 300 questionários/ano para entrevistas e percebe: 

candidatos com interesse acentuado individual e muito pouco de 

responsabilidade pública e de cidadania. 

- Sugestão do Conselho

a) Ação mais efetiva na formação de cidadania aos alunos e ex-alunos ITA. 

b) Mais consciência dos engenheiros formados no que tange à devolução ao 

País de parte do que receberam no ITA.

- Ação: junto à Reitoria.
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ITA FRENTE BOEING-EMBRAER

- Preocupações

a) 31/01/2018, quais consequências dessa união para os Engenheiros do ITA

b) Nova empresa Boeing-Embraer não dependendo tanto dos engenheiros

do ITA, conduzirá a FAB a um desinteresse pelo ITA e pela graduação

desses engenheiros?

- Fato: Boeing está muito interessada na mão de obra da equipe de projetos

aeronáuticos da Embraer, considerada de alto nível.

- Conclusão

- O Conselho considera importante que AEITA mantenha uma “couraça” de

proteção ao ITA.
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Muito obrigado !

À Secretaria da AEITA – Liderança: MONICA NEVES – parabéns!

À Diretoria Executiva da AEITA – Presidência: Eng. MARCELO DIAS

Aos Conselheiros Consultivos – minha elevada consideração!

Talmir Canuto Costa – 20/10/2018




