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Comemoração

ITA inicia comemoração
de seus 70 anos e prevê
lançamento de livro e
realização de uma mostra
com materiais inéditos

'Asas para que

te quero’
Fotos: Divulgação
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Memórias do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e perspectivas
para o seu futuro estarão no projeto
ITA 70 Anos, iniciativa que contará
com livro e exposição produzidos em
comemoração aos 70 anos do instituto
de São José dos Campos. O projeto,
que deve ser lançado em 2020, foi
aprovado pela LIF (Lei de Incentivo
Fiscal) do município pelo valor de R$
96.936. Ou seja, pessoas físicas e jurídicas poderão ajudar a viabilizá-lo,
destinando, ainda neste ano, até
100% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou, no caso das empresas, até 100% do ISS (Imposto Sobre Serviços) devido.
A obra, produção do instituto em
parceria com a AEITA (Associação dos
Engenheiros do ITA), tem como editor
o jornalista José Guilherme Ferreira,
também curador da mostra. A publi-
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cação terá cerca de 150 páginas e contará com fotografias de época, reproduções de documentos, de plantas e
de objetos. Já a exposição,montada no
hall do auditório Lacaz Neto, no próprio ITA, terá como espinha dorsal
uma grande linha do tempo (dos anos
1950 aos tempos atuais), ilustrada
com objetos, projetos de alunos, documentos e fotografias da época, alguns itens nunca antes exibidos.
“Faz parte da missão da associação
promover ações que enalteçam o
nome do instituto e preservem a sua
história e memória. Apoiamos anteriormente a edição de duas publicações, uma lançada em 2000, no 50º
aniversário do Instituto, e outra dez
anos depois, no 60º aniversário. Também editamos, em 2012 e 2015, dois
livros que mostram o ITA sob o olhar
de seus alunos, ou seja, trazem suas

vivências e experiências durante os
cinco anos do curso”, afirmou o engenheiro Marcelo Dias Ferreira, presidente da Associação dos Engenheiros do ITA.
“Para o 70º aniversário, a AEITA
propôs um projeto mais audacioso,
que envolve a organização de parte
do acervo histórico do ITA e, ao
mesmo tempo, registro e divulgação
dos projetos e atividades atuais, que
são a base da formação futuros engenheiros”, continuou.
“Durante o trabalho de catalogação
desse acervo histórico, pensamos que
o formato mais adequado para a publicação seria um livro de mesa, com
muitas imagens e ilustrações, que farão a ponte entre o passado e o futuro
da escola”, continuou. “E, a exposição, em seu conjunto, pretende resgatar a memória afetiva de alunos e pro-
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fessores que sonharam com uma escola
inovadora e ajudaram a moldar um instituto de reconhecida excelência”.
O projeto tem sido planejado desde
2018. Ao todo já foram catalogados
cerca de 4.000 fotos, 2.000 plantas de
projetos de alunos e professores e 20
mil documentos, entre correspondências, relatórios e informativos. Também foram organizados objetos, como
placas, medalhas e material escolar
(réguas, jogos de testes psicológicos),
além de livros e outras publicações.
História.
Fundado em 1950, o ITA nasceu a
partir do sonho do Marechal Casimiro
Montenegro Filho que, já na década
de 1940, quando o país era essencialmente agrícola e com uma indústria
mínima, acreditou ser possível projetar e fabricar aviões no Brasil. O futuro
provou que ele estava correto.
Em 1943, ao viajar para os Estados
Unidos, o militar conheceu o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e
ficou maravilhado com a ideia de criar
um instituto semelhante no Brasil com
o objetivo não só de formar engenheiros, mas desenvolver tecnologia aeronáutica. Em 1945, Casimiro fez uma
apresentação a um grupo de oficiais do
Estado Maior da Aeronáutica no local
que seria o futuro campus do ITA.
“O ITA tornou-se uma realidade.
Uma escola de engenharia de alto nível no país, com instalações adequadas, professores experimentados, ini-
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cialmente trazidos do exterior e
residindo no próprio campus, juntamente com os alunos”, declarou Ferreira. “E, ao redor do ITA formou-se o
DCTA (Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial), um complexo de pesquisa e desenvolvimento
na área aeroespacial”.
Foi um marco na história do país. Na
década seguinte, 1960, houve a criação do Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), que hoje desenvolve satélites brasileiros, monitora o
desmatamento da Amazônia e é responsável pela nossa previsão de tempo e clima, e da Embraer, que de alguma forma são os frutos do ITA. O
protótipo do Bandeirantes, seu primeiro avião, foi construído por engenheiros do instituto.
O ITA ao longo da sua história manteve seu viés de vanguarda e capaz de
gerar impactos positivos na sociedade
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e muitas outras empresas que surgiram de egressos da escola, nos mais
diversos setores do país, alguns
exemplos são: Casa dos Ventos (energia eólica), Quero Bolsa (educação),
Back4app (tecnologia da informação)
e Altave (aeroespacial).
Para o futuro, a instituição informou em nota que tem trabalhado
intensamente na modernização do
ensino da engenharia, atualizando
não só o currículo, mas algumas
metodologias, a fim de se manter
atualizado na formação de engenheiros preparados para o mercado
do futuro.
“Além disso, desde o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI
2011-2020), o ITA tem realizado paulatinamente ações necessárias, como
obras e contratações, para que seja
capaz de ampliar o número de alunos
de graduação”, informou.

Fomento.
Para fornecer mais informações
sobre o projeto de comemoração dos
70 anos do ITA foi criado um site
(www.aeita.com.br/ita70anos).
“Contamos com a participação dos
joseenses nesse importante projeto de
preservação da história do ITA, que se
confunde com a própria história de São
José e seu desenvolvimento voltado
para a ciência, a tecnologia e a inovação”, afirmou Ferreira.
O evento, carro-chefe do projeto ITA
70 Anos, foi aprovado no ProAC ICMS,
lei estadual de incentivo à cultura que
permite às empresas destinarem até 3%
do ICMS devido. Também é possível
contribuir por meio de Lei Federal de
Incentivo à Cultura, em que pessoas físicas que declarem Imposto de Renda
no modelo completo podem destinar
até 6% à iniciativa e pessoas jurídicas
com lucro real até 4%.

