
Está aberto o processo para a eleição da nova Diretoria da Asso-
ciação, a ser realizada de 1 a 17 de outubro de 2015. As inscrições 
de chapas poderão ser feitas de 1 de julho a 10 de agosto. Confira o 
calendário completo na pág. 2
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E mais

O investimento em ações de comunicação digital tem sido uma das 
marcas da atual Diretoria da AEITA. Dentro desse formato destacam-se, ao 
lado dos canais tradicionais (site, e-mail, newsletters Suplemento Online 
e Technews), a profissionalização do uso das mídias sociais. Conheça e 
participe! Pág. 7

Graças à colaboração da comunidade iteana, o programa Bolsa Aluno, desen-
volvido pela AEITA em parceria com o Núcleo de Serviço Social do Grupamento de 
Infraestrutura e Apoio de São José dos Campos/GIA-SJ, a Divisão de Alunos do ITA 
– DIVAL/ITA e a Associação Acadêmica Santos Dumont (AASD), tem conseguido 
atender a uma média de 14 alunos, com uma ajuda de custo de R$ 400 mensais. 
Os recursos do Bolsa Aluno são provenientes de doações ao FADA (Fundo AEITA de 
Apoio). Precisamos da sua ajuda para ampliar essa importante ação, dentro de uma 
nova realidade socioeconômica no ITA. Pág. 8

Prezado iteano, se você ainda não pagou a sua anuidade, por favor, entre 
em contato com a AEITA (aeita@aeita.com.br) e solicite o seu boleto, ou pague 
através do PayPal ou pagseguro UOL. Agora, é possível contribuir pagando com 
o cartão de crédito, utilizando os meios mais seguros do mercado - o pagseguro 
UOL e o PayPal, que aceita inclusive bandeiras in ternacionais. Pelo PayPal, há 
ainda a possibilidade de parcelar o pagamen to em até 12 vezes. O valor mínimo 
da anuidade para 2015 é de R$ 250,00. 

O ITA realizou, no dia 2 de mar-
ço, sua Aula Magna, em cerimônia 
que marca o início do ano letivo. O 
convidado foi o iteano Carlos Cesnik 
(T87), atual professor da Universidade 
de Michigan. Em sua apresentação, o 
professor discorreu sobre questões 
relacionadas aos desafios para o de-
senvolvimento do mercado da aviação 
no século XXI, sendo os principais de-
les a diminuição do impacto ambiental 
e a disponibilidade limitada de petró-
leo. Pág. 9

Os desafios da aviação 
no século XXI

AEITA aposta nas 
mídias sociais

A Rede AEITA abriga canais de comunicação que incentivam 
a integração e a interação da comunidade iteana

Anuidade: pague pela Internet

Bolsa Aluno: uma nova realidade no ITA

O iteano Carlos Cesnik (T87)
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EDITORIAL

A AEITA e as mídias sociais

PRESTAÇÃO DE CONTAS JAN/14 A DEZ/14
Saldo Inicial C/C em 01/01/2014 13.040,32 
Saldo Inicial CDB em 01/01/2014 14.956,11 
Saldo Inicial Priority em 01/01/2014 81.602,39
TOTAL 109.598,82 
CONTA TOTAL ANO
DESPESAS
Funcionárias (salários, encargos e benefícios) -175.690,76
Impostos (empresa) -558,71
Terceiros -21.123,00
Consumo escritório, material suprimentos e aquisições -20.085,36
Viagens e reuniões de diretoria -5.791,47
Outros (tarifas bancárias e outros) -19.973,62
Patrocínios AEITA para alunos -2.409,12
Projeto Banco de Dados -5.472,95
Jornal AEITA (impresso, 3 edições por ano) -27.742,73
Sábado das Origens / Apoio a eventos de turma -4.330,00
Projeto MKT Digital AEITA -5.400,00
SDO / BAILE -93.119,01
Site / Divulgação Suplemento Online -4.254,40
Sábado de Projetos -3.663,52
Total Despesas -389.614,65
RECEITAS
Anuidade 209.872,41
Anúncios-Jornal / Site 3.000,00
Convites Baile 60 anos AEITA 38.407,67
Patrocínios Baile 30.000,00
Apoio a eventos de turma 3.294,93
Livro 10,70
Remuneração AEITA Unimed 90.000,00
Total Receitas 374.585,71

Entre as ações de inovação que a 
AEITA tem desenvolvido, merece des-
taque o impulso que vem sendo dado 
à comunicação através das mídias 
sociais. Mais do que se ater a uma 
estratégia de marketing digital, nosso 
objetivo é estimular a comunicação 
e a integração dos iteanos, visando 
maior unidade dessa nossa comuni-
dade.

Assim, um cenário futuro ideal 
seria uma grande maioria de iteanos 
interagindo e colaborando, via mídia 
social, com satisfação pessoal ainda 
maior por se manifestar, pertencer ao 
grupo, e poder contribuir de alguma 
forma para satisfação de todos. Sa-
bemos que isso é um grande desafio, 
uma mobilização custosa e demora-
da, implicando numa alteração cultu-
ral em torno de uma boa causa.

As grandes barreiras se consti-
tuem em contrabalançar, de um lado a 
vontade natural de se manifestar e de 
se conectar, versus a de manter sua 
individualidade preservada. Por outro 
lado, qual seria o nível de compartilha-
mento de informações aceitável pela 
cultura do grupo, e quanto isso pode 
contribuir para o diálogo e o conhe-
cimento de si próprio através dessa 
interação?  

Diante desse desafio, estamos 
buscando as melhores formas de 
aplicação de mídias sociais e de con-

teúdos mais adequados aos perfis de 
iteanos, e que poderão deflagrar uma 
comunicação mais viral.

Essa ação tem sido conduzida de 
forma exploratória, experimentando 
e avaliando a resposta de participa-
ção. Por ora, pudemos avaliar que as 
campanhas mais responsivas são: 
divulgue o livro de sua autoria, busca 
de oportunidades de colocação pro-
fissional, notícias sobre o ITA, entre 
outras. Temos certeza de que na hora 
e configuração certas, essa comuni-
dade vai despertar em torno de seu in-
teresse coletivo e de poder contribuir 
ainda mais com o ITA e a sociedade 
em geral.

Por enquanto, esse cenário ainda 
está longe de ser alcançado, mas com 
a cooptação de alguns pioneiros que 
se entusiasmam com esse objetivo 
poderemos chegar ainda mais rápido, 
pois isso é uma tendência social atual 
e a tecnologia colabora em muito para 
isso. Aí, então, poderemos, em con-
junto, dar maior substância ao concei-
to de Associação, não somente como 
órgão representativo e de saudosis-
mo, mas também como uma con-
gregação ativa conjugando interesses 
pessoais e coletivos.

Saudações iteanas,

Barbieri
Leia mais sobre o assunto na pág. 7

SECRETARIA

A AEITA está atualizando o banco de dados da comunidade iteana. Caso 
suas informações de contato tenham mudado recentemente, por favor, en-
caminhe e-mail para aeita@aeita.com.br com:

Dados pessoais: nome, turma, apelido, data de nascimento e CPF.
Dados comerciais: empresa, cargo, endereço, cidade, CEP, estado, país, 

telefone com DDD, celular com DDD e e-mail. 
Dados residenciais: endereço, CEP, cidade, estado, país, telefone com 

DDD, celular com DDD e e-mail.Deseja receber suas correspondências no 
endereço residencial ou comercial?

Deseja receber o Jornal AEITA impresso ou via e-mail?
Solicitamos também àqueles que não autorizam a divulgação de suas in-

formações de contato (livro Histórias para 
Contar, Amigos para Encontrar) 
que comuniquem a Associação 
por telefone (12) 3941-4002 ou 
e-mail aeita@aeita.com.br até 
o dia 30/06/2015. 

Aqueles que não mani-
festarem oficialmente o de-
sejo de não terem seu con-
tato divulgado poderão ter 
suas informações inseridas 
em futuras publicações da 
Associação, a serem distri-
buídas aos iteanos.

IMPORTANTE: Divulgação de dados

A AEITA informa que está aberto o processo para a eleição da nova Diretoria da 
Associação, a ser realizada de 1 a 17 de outubro de 2015. As inscrições de chapas 
poderão ser feitas de 1 de julho a 10 de agosto. Confira o calendário completo.

• Campanha para eleição e formação de chapas: 16/03 a 30/06
• Inscrição das chapas: 01/07 a 10/08
• Divulgação das Chapas e Programas: 15/08 a 30/09
• Eleições: 01/10 a 17/10

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 
10/08/2015. O programa de cada chapa poderá ser publicado no site da AEITA 
e divulgado nos meios de comunicação. Para isso, basta encaminhá-lo à Asso-
ciação (aeita@aeita.com.br).

Lembretes: Os cargos não são remunerados e é desejável a presença de, no 
mínimo, dois diretores em São José dos Campos.

Eleições na AEITA
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ARTIGO

Todo ano a história se repete. Ao re-
ceber o “lembrete” de que é o momento 
de pagar a anuidade da AEITA, muito 
iteano se pergunta:

“Mas, o que a AEITA faz?”, “Que 
benefícios eu tenho sendo associa-
do?”, “Por que devo pagar a anuidade, 
se nunca “usei” nada da AEITA?”

Bem, começando pelo começo, 
a AEITA tem como Missão, de acordo 
com seu Estatuto:
• Promover a aproximação intelectual, 

social, profissional e a mútua coope-
ração entre os seus sócios, defenden-
do e protegendo suas prerrogativas

• Contribuir com o engrandecimento e 
bom nome do ITA

• Apresentar sugestões relativas à po-
lítica educacional do ITA e suas ati-
vidades, bem como referente a qual-
quer outro assunto relativo ao pleno 
desenvolvimento da Escola

• Favorecer o desenvolvimento de estu-
dos e pesquisas no ITA

• Promover e incentivar atividades cul-
turais e prestigiar as tradições do ITA

Também são atribuições da AEITA 
“Desenvolver, criar, intermediar relações 
ou administrar planos e seguros de saú-
de, acidentes pessoais e previdência 
privada.”

Ou seja, a AEITA não foi criada so-
mente para prestar serviços aos ex-alu-
nos, mas também e, principalmente, 
para apoiar o ITA, como forma de retri-
buição à formação que seus engenhei-
ros receberam da escola.

Assim, aquele que contribui com 
a AEITA está, na verdade, contribuindo 
com o ITA.

Mas, então, o que a AEITA tem feito 
pelo ITA?

A AEITA tem procurado apoiar o ITA 
com sua estrutura, que é bastante limi-
tada atualmente. Isso porque os recur-
sos provenientes da anuidade não dão 
margem para gastos extras (veja pres-
tação de contas abaixo). Somente cerca 
de 20% dos iteanos pagam a anuidade 
(de um universo de mais de 6 mil). 

Ainda assim, a AEITA busca conti-
nuamente ser uma associação melhor, 

mais útil e mais representativa da comu-
nidade iteana, mas ela carece de apoio 
da própria comunidade.  

Confira algumas realizações e ações 
da AEITA:

 
APOIO AO ITA
Em 2014, a AEITA firmou um acor-

do formal de parceria com o ITA, visan-
do apoiar seis iniciativas de interesse 
da Escola. Acompanhe o andamento de 
cada uma delas:

1 - Cátedras (Research Chairs)
Apoio (preferencialmente de pessoa 

jurídica) a professores visitantes seniores 
(notadamente estrangeiros) para atuar no 
ITA por período de 1 ano, em áreas acor-
dadas com o sponsor, complementando 
bolsas da CAPES e/ou da Fapesp, nos 
moldes de ‘Chairs’ muito comuns em uni-
versidades americanas e europeias. 

No dia 2 de março, na cerimônia da 
Aula Magna do ITA 2015, foi anunciada a 
Cátedra Embraer, que terá como primeiro 
ocupante o colega Carlos Cesnik (T87), 
ex-engenheiro da Embraer e atualmente 
professor da Universidade de Michigan.

2 - Apoio aos Alunos Carentes
Apoio financeiro a alunos em con-

dições sociais vulneráveis por meio da 
AEITA, da FCMF ou da AASD. A AEITA 
mantém, há três anos, o programa Bolsa 
Aluno, em parceria com a DIVAL e o NU-
SESO/GIASJ (Núcleo de Serviço Social). 

Os bolsistas recebem R$ 400 men-
sais, sendo metade paga pela AEITA 
(por meio de doação da comunidade 
iteana ao FADA – Fundo AEITA de Apoio) 
e metade pela AASD – Associação Aca-
dêmica Santos Dumont.

3) Tutoria aos Alunos, Coaching e 
Empreendedorismo

a) Orientação e estímulos aos alu-
nos ingressantes no ITA (iniciando com 
a Turma 2018) na forma de convite para 
visitas às empresas ou local de trabalho 
de Iteanos, voltados para motivação e 
valorização da Disciplina Consciente.

b) Atuação junto às iniciativas de 
empreendedorismo do Acordo ITA-MIT 
e do Centro de Inovação do ITA (coa-
ching aos alunos do segundo ao quinto 

ano), na forma de palestras e acompa-
nhamento dos cursos de liderança, em-
preendedorismo e inovação.

Esta iniciativa depende, funda-
mentalmente, da ajuda da comunida-
de iteana. Em 2014 a AEITA divulgou 
amplamente o projeto e solicitou, sem 
sucesso, a colaboração dos iteanos. 
Tentaremos novamente em 2015!

4) Apoio a Iniciativas Pedagógicas 
Inovadoras

a) Prêmios e homenagens a profes-
sores com inciativas pedagógicas ino-
vadoras de grande impacto na melhora 
da qualidade do ensino e/ou que valori-
zem iniciativas dos estudantes.

b) Apoio material a inciativas peda-
gógicas inovadoras (fundo para compra 
de kits de laboratórios, construção e 
ambientação de novos espaços peda-
gógicos, patrocínio de projetos e inciati-
vas de aprendizado orientado a solução 
de problemas – PBL).

Esta iniciativa depende, também, da 
participação da comunidade e de recur-
sos financeiros. Não foi possível apoiá-
-la em 2014.

5) Apoio às Iniciativas  
dos Estudantes

Apoio à participação dos alunos em 
competições universitárias nacionais e 
internacionais (Aerodesign, Baja, Ro-
ckets etc.) na forma de patrocínio por 
meio da AEITA, FCMF ou da AASD, em 
complemento e de forma coordenada 
com o apoio do ITA. A AEITA apoia, na 
medida do possível, os projetos enca-
minhados pelos alunos. O apoio finan-
ceiro se dá, geralmente, via FADA, por 
meio da doação da comunidade iteana. 

Em 2014, a AEITA tentou, sem su-
cesso, sistematizar esse apoio junto 
aos alunos. A ideia era que os res-
ponsáveis pelas iniciativas fizessem 
um planejamento e cronograma das 
atividades, para facilitar a busca de re-
cursos e patrocínios. Tentaremos nova-
mente em 2015!

6) Divulgação do Vestibular
Participação na divulgação do ves-

tibular com ida a escolas de ensino 
médio indicadas pelo ITA, para apresen-

tação de dados do ITA (kits de apresen-
tação padrões) ou informações sobre 
carreira do engenheiro, especialmente 
nas escolas em que se formaram.

Esta iniciativa depende, funda-
mentalmente, da ajuda da comunida-
de iteana. Em 2014 a AEITA divulgou 
amplamente o projeto e solicitou, sem 
sucesso, a colaboração dos iteanos. 
Tentaremos novamente em 2015!

AÇÕES PARA A COMUNIDADE ITEANA
A AEITA mantém convênios e par-

cerias com benefícios para os iteanos, 
sendo a principal delas o plano de saúde 
Unimed. Confira em http://www.aeita.
com.br/parcerias-e-convenios 

A página mais acessada do site da 
AEITA na Internet é a de Oportunidades, 
onde são divulgadas vagas de trabalho 
(empregos, estágios, bolsas etc.) dirigi-
das a engenheiros e outras áreas técni-
cas. Confira em http://www.aeita.com.
br/oportunidades

Em 2014 a AEITA investiu bastante 
em Comunicação, particularmente nas 
mídias sociais. Além do site, do Jornal 
AEITA (impresso), do Suplemento Onli-
ne e dos perfis no Facebook, Twitter e 
LinkedIn, foram criados os seguintes 
canais: Technews (informativo eletrô-
nico de CT&I); Rede AEITA (blog onde 
o iteano pode conferir anúncios Clas-
sificados e a Livraria Iteana, com pu-
blicações da comunidade); fanpage da 
AEITA no Facebook. 

Para comemorar em grande estilo 
os seus 60 anos, a AEITA realizou o 
Grande Baile dos Engenheiros do ITA, 
em setembro de 2014. O evento teve 
a aprovação de 98% dos participantes 
que responderam à enquete da AEITA.

Em fevereiro de 2014, foi realizado 
o Sábado de Projetos (SdP) da AEITA. 
Nesse evento, os participantes puderam 
sugerir projetos e esboçar o seu desen-
volvimento em uma planilha. Não houve 
nenhum projeto externo à Diretoria da 
AEITA. Ainda é tempo de participar! Su-
gira, opine, participe, colabore!

Diretoria da AEITA

Contribuir com a AEITA é contribuir com o ITA



ESPAÇO FCMF

Parceria Sikorsky e ITA tem apoio da FCMF

O Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA), com apoio da Fundação Casimiro 
Montenegro Filho (FCMF), firmou coopera-
ção com a empresa Sikorsky Aircraft, tendo 
como objetivo a criação de um Laboratório 
de Asas Rotativas e apoio às disciplinas 
de cursos de graduação voltadas à área de 
asas rotativas. A coordenação técnica do 
projeto é do Prof. Dr. Bento Silva de Mattos, 
professor da Divisão de Engenharia Aeronáu-
tica, contando em sua equipe com o Prof. 
Adson Agrico de Paula, também da Divisão 
de Engenharia Aeronáutica, o Prof. Ariosto 
Bretanha, da UNIFEI, e alunos de graduação 
do ITA. A coordenação administrativa e finan-
ceira é realizada pela FCMF.

A cooperação com a Sikorsky pre-
vê a criação de um laboratório de asas 
rotativas, que contará com helicópteros 
aeromodelos, capazes de transportar 
uma carga útil de 6 kg, uma máquina de 
corte a laser e outra de prototipagem rá-
pida. O projeto prevê ainda a instalação de 
um simulador para helicópteros no LAV 
- Laboratório de Simulação de Voo, a ser 
inteiramente especificado pelo ITA (prova-
velmente baseado no Sikorsky S-76C++ 
biturbina). O laboratório já conta com um 
simulador do Beechcraft King Air em fase 
final de instalação.

Como resultado, será possível ofere-
cer aos alunos aulas de laboratório para 

fixação do conhecimento ministrado em 
sala de aula. Esses recursos serão essen-
ciais para proporcionar cursos eficazes e 
de qualidade na área de asas rotativas. 

Cabe ressaltar que o ITA já oferece 
matéria optativa relacionada com desem-
penho e sistemas de helicóptero e os alu-
nos também irão realizar projeto conceitual 
de helicóptero em outra matéria obrigatória 
do 4º ano. Além das matérias, alunos e 
professores receberão bolsas se realiza-
rem Teses de Graduação (TG) em asas 
rotativas. Uma das vantagens é que a coo-
peração não impõe qualquer tema para os 
TGs, cabendo a escolha deles unicamente 
ao professor e ao aluno.

Outro detalhe relevante é que a matéria 
poderá ser cursada por qualquer aluno do 
curso de Engenharia Aeronáutica. O ITA, 
como instituição federal de ensino supe-
rior, tem a missão e obrigação de oferecer 
cursos de engenharia de qualidade e, no 
caso específico de engenharia aeronáuti-
ca, que cubra vários tipos de veículos aé-
reos, incluindo helicópteros. Esse projeto 
agregará conhecimento, equipamentos, la-
boratórios e, também, motivará os alunos 
a seguir adiante na carreira aeronáutica.  

Acreditamos que esta cooperação 
trará outros frutos adiante, como a co-
laboração em pesquisa na área de asas 
rotativas.

O ministro da Defesa, Jacques Wagner, 
visitou, no dia 28 de abril, o complexo do 
DCTA. Ele afirmou que vai trabalhar para que 
a área econômica do governo assegure os 
recursos necessários ao projeto de expan-
são do ITA. “O ITA é uma tradição. E é exata-
mente por carregar essa tradição que houve 
essa decisão da Presidência da República de 

apoiar esse processo de ampliação. Esse é 
um ano difícil, como todo mundo sabe, mas 
estamos ‘brigando’, no bom sentido, com os 
Ministérios da Fazenda e do Planejamento, 
com a cobertura da Presidência. É preciso 
que se reconheça que, em tecnologia, se 
demora muito para construir, mas se pode 
destruir rapidamente por conta da desconti-

nuidade”, avaliou Jaques Wagner.
Orçada em R$ 424 milhões, a amplia-

ção do ITA prevê a construção de novos 
alojamentos, biblioteca, auditório e o labo-
ratório de Engenharia Aeroespacial, além 
da Divisão de Ciências Fundamentais. No 
total, serão 88 mil m² de obras, com previ-
são para término em 2018.

Com uma maior infraestrutura, o obje-
tivo é ampliar a oferta de vagas em 100% 
na graduação e 50% dos cursos de pós 
graduação lato e strictu sensu.  A previsão 
é que, até 2020, abrigue 1,2 mil alunos – 
atualmente o número é de 780.

Fonte: portais do Ministério da Defesa e do ITA

Ministro da Defesa visita o ITA

Visita à obra de expansão do ITA, com cerca de 16 mil m², 
onde funcionará a Divisão de Ciências Fundamentais
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Turma reduzida: cerca de 30 alunos;

Simulados semanais direcionados;

Material com questões do ITA e do IME desde a década de
60, de livros russos, indianos, peruanos e de Olimpíadas; 

Resolução dos últimos 12 anos do vestibular do ITA;  

Excelentes professores, com experiência em aprovação para

36 aulas semanais.

Testes de velocidade/produção de textos semanais;

o ITA e para o IME;



Pelo terceiro ano consecutivo, Fortaleza foi a cidade que mais 

candidatos aprovou no vestibular do ITA. Foram convocados 61 

aprovados, de um total de 170 vagas. São José dos Campos ficou 

em segundo lugar, com 45 convocações. Do total de aprovados 

em Fortaleza, 10 são mulheres e, em São José dos Campos, 6. A 

capital cearense também registrou o maior índice de aprovação, na 

relação inscritos/convocados: 7,79%, contra 5,60% de São José 

dos Campos e 3,36% de Teresina.

Confira as aprovações por cidade nos últimos três anos.

ITA INFORMA

ESPAÇO ALUNOS

Cearenses 
mantêm liderança

em aprovações

BANCA
2013 2014 2015

Inscritos Convocados Inscritos Convocados Inscritos Convocados
Belém-PA 164 0 162 0 154 0
Belo Horizonte-MG 438 4 378 4 376 4
Brasília-DF 260 3 279 6 309 6
Campinas-SP 415 1 373 2 431 0
Campo Grande-MS 92 0 106 0 95 1
Cuiabá-MT 87 0 84 0 104 0
Curitiba-PR 326 2 311 3 344 3
Fortaleza-CE 782 43 784 71 783 61
Goiânia-GO 227 2 273 3 304 3
Juiz de Fora-MG 87 1 115 1 110 0
Londrina-PR 90 0 108 0 125 0
Manaus-AM 106 0 102 0 145 0
Natal-RN 62 0 56 2 65 0
Porto Alegre-RS 145 1 110 2 132 2
Recife-PE 267 3 278 8 279 5
Ribeirão Preto-SP 187 0 182 0 241 1
Rio de Janeiro-RJ 753 10 636 16 744 18
Salvador-BA 116 2 215 1 128 2
São José do Rio Preto-SP 135 0 140 0
São José dos Campos-SP 730 41 781 37 803 45
São Paulo-SP 1.599 12 1.561 9 1.627 14
Teresina-PI -- -- 112 4 119 4
Vitória-ES 128 0 138 1 134 1
TOTAL 7.285 120 7.279 170 7.792 170

A equipe ITA OMEGA Baja venceu 

a categoria de velocidade final e ter-

minou em 16º lugar na classificação 

geral da 21ª Competição Baja SAE 

Brasil, disputada no início de março, 

em Piracicaba. A próxima disputa será 

a etapa regional sudeste do SAE que 

está prevista para julho ou agosto.

O time dos estudantes de enge-

nharia do ITA, apoiado pela OMEGA 

Engineering do Brasil, avançou cinco 

posições em relação ao ano passado 

e, mesmo sendo um dos mais novos 

na disputa com apenas cinco partici-

pações, superou outras 61 equipes do 

Brasil e do exterior na maior disputa 

entre universidades de engenharia do 

país.

“Tivemos mais organização em 

comparação do ano passado e só não 

alcançamos o Top 10, que era nosso 

objetivo, pois tivemos problemas de 

ajuste no motor. Para as próximas dis-

putas, nos dedicaremos mais a me-

lhorar este aspecto do nosso modelo”, 

explica o novo capitão da equipe ITA 

OMEGA Baja, Rodolfo Rodrigues.

Ele afirma que a possibilidade de 

alterar o motor é restrita por conta do 

regulamento, mas a relação do motor 

com outros elementos do Baja pode 

evoluir. “Assim, os sensores da Ome-

ga são muitos importantes para usar 

nos testes de validação das diferentes 

configurações para projetar o veículo 

melhor para as próximas disputas”, 

detalha.

Rodolfo comenta que o acúmu-

lo de experiência é fundamental para 

o desenvolvimento de um projeto e, 

assim, chegar em 16º lugar em ape-

nas cinco anos é positivo. “Algumas 

das melhores equipes têm mais de 20 

anos de desenvolvimento. Estamos no 

caminho certo.”

Exemplo disso foi a primeira co-

locação na categoria velocidade en-

tre todas as 76 equipes. “Ganhar em 

velocidade é um bom sinal de que o 

Baja está bem projetado e indica que 

podemos melhorar na relação entre 

potência e massa para obtermos me-

lhores resultados.”

A equipe planeja realizar um Rally 

na sede do ITA, em São José dos Cam-

pos, antes da etapa regional do SAE 

Baja. Estes treinamentos, geralmente, 

ocorrem com a participação de outras 

equipes e servem de preparação para 

as competições oficiais.

ITA OMEGA Baja vence no SAE Brasil

Equipe também subiu cinco posições e terminou em 16º lugar no geral
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Iteanos em rede
O investimento em ações de co-

municação digital tem sido uma das 
marcas da atual Diretoria da AEITA. 
Dentro desse formato destacam-se, 
ao lado dos canais tradicionais (site, 
e-mail, newsletters Suplemento Online 

e Technews), a profissionalização do 
uso das mídias sociais.

Conforme registrado no Editorial 
deste jornal (pág.2), mais do que se 
ater a uma estratégia de marketing, o 
objetivo é estimular a integração dos 

iteanos, visando maior unidade da 
comunidade. Somente as ferramen-
tas digitais sociais são capazes de 
proporcionar momentos de interação 
em larga escala, reunindo a família 
iteana, tão solidária e coesa nos anos 

de H-8, mas inevitavelmente separada 
pelos caminhos escolhidos pelos seus 
membros após a formatura.

Conheça e participe! Em algum 
desses canais, tem um amigo com 
saudades, querendo saber de você.

Página no Linkedin – Ferramenta 
fundamental para a interação da 
comunidade no meio corporativo.

Twitter – Aqui você fica sabendo as 
novidades da AEITA e dos iteanos e 
também pode divulgar as suas.

Rede AEITA – É o ambiente que abriga 
diversos canais de integração da comu-
nidade iteana: Livraria Iteana, Classifi-
cados, Fazendo as Malas e Iteanos em 
Destaque. Acesse: www.aeita.com.br/
redeaeita

Classificados – Anuncie seu 
imóvel, carro, produtos e servi-
ços para um público mais do que 
qualificado. Você sabe para quem 
está anunciando. Que vê, sabe de 
quem está comprando.

Fazendo as Malas – Viajou para 
algum lugar e gostou? Compar-
tilhe a experiência com a comu-
nidade! Vai viajar e quer dicas 
de quem sabe as preferências (e 
exigências) de um bom iteano? 
Passe pela Rede AEITA e confira.

Pefil no Facebook – Diferentemente de outras organizações, a AEITA não man-
tém uma fanpage no Facebook, mas sim um perfil, como se fosse uma pessoa 
física. Isso possibilita à Associação “aceitar amigos” (somente iteanos), en-
quanto que a fanpage permite somente “curtir” a página e postar comentários. 
A ideia é disponibilizar um ambiente de interação e de troca de informações.

Iteanos em Destaque – Todo ite-
ano tem uma história para contar. 
Compartilhe as suas com a comu-
nidade!

Livraria Iteana – Aqui você pode 
divulgar o livro de sua autoria! Está 
em estudo a criação de uma loja 
virtual, para venda.

www.aeita.com.br/redeaeita
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Nos últimos cinco anos, o GIA, o ITA 
e a AEITA têm estado atentos a uma re-
alidade até então bastante incomum na 
comunidade iteana: aquela de estudan-
tes que não têm condições financeiras 
de se manter na escola, mesmo con-
tando com as facilidades da hospeda-
gem e alimentação. Assim, em 2011, 
foi estabelecida parceria entre o Núcleo 
de Serviço Social do Grupamento de 
Infraestrutura e Apoio de São José dos 
Campos/GIA-SJ, a Divisão de Alunos do 
ITA – DIVAL/ITA e AEITA, para atendi-
mento dos alunos de graduação, princi-
palmente no que se refere às demandas 
da vida acadêmica, para aqueles que se 
encontram em situação de vulnerabilida-
de social.

Com o objetivo de possibilitar a 

esses alunos a permanência no curso 
e o bom desempenho acadêmico, o 
Serviço Social coordena e executa o 
processo seletivo para isenção da taxa 
de hospedagem (H-8) e para a inclu-
são no programa Bolsa Aluno AEITA/
AASD. O processo seletivo consiste 
na realização de entrevistas com os 
alunos para fins de estudos sociais, 
que consideram não só critérios de 
renda e trabalho, mas também a di-
nâmica sociofamiliar, condições de 
saúde e moradia, acesso a bens e ser-
viços, escolaridade, entre outros.

Graças à colaboração da comuni-
dade iteana, o programa Bolsa Aluno 
tem conseguido atender a uma mé-
dia de 14 alunos com uma ajuda de 
custo de R$ 400 mensais, de março a  

dezembro. Os recursos do Bolsa Aluno 
são provenientes de doações ao FADA 
(Fundo AEITA de Apoio). Em 2013, a 
Associação Acadêmica Santos Du-
mont (AASD) passou a colaborar com 
o programa.

É importante destacar que neste 
período de parceria, o mapeamento dos 
alunos do ITA aponta para a necessida-
de de se ampliar o número de bolsistas, 
pois a demanda de alunos em situação 
de vulnerabilidade cresce a cada ano. O 
NUSESO, em nome do GIA-SJ agradece 
a parceria e se sente honrado em parti-
cipar desse projeto tão grandioso e que 
fornece recursos, não só financeiros, 
mas principalmente de acesso a direitos 
sociais dos alunos do ITA.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Uma nova realidade no ITA

VOCÊ PODE AJUDAR

As contribuições para a Bolsa Alu-
no 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 Engenhei-
ros do ITA:

Banco Santander (033)
Agência: 3845
Conta Corrente: 13.000007-9
CNPJ: 53.318.408/0001-72

Conhecendo muito bem a rea-
lidade dos alunos do ITA, a AASD, 
juntamente com a AEITA, tem feito a 
diferença para melhorá-la. Digo isso 
como bolsista do projeto Bolsa Alu-
no, pois a minha vida dentro do ITA 
melhorou muito graças a esse auxílio 
que tenho recebido. O fato de ter uma 
melhor condição financeira durante o 
ITA é algo de valor inestimável. Nós 
vivemos em uma sociedade cada vez 
mais individualista, em que estamos 
focados em satisfazer os nossos pró-
prios desejos. Isso tem tomado tanto 
conta de nós que nos esquecemos 
do prazer em ajudar ao próximo, de 
como é bom ver a vida das outras 
pessoas melhorar quando estende-
mos a mão. Muitas vezes através de 
algo aparentemente insignificante pra 
nós, mas que faz a total diferença na 
vida delas. Me alegra muito ver que o 
individualismo não impera na nossa 
comunidade Iteana, ver que nossa co-
munidade é uma família, uma família 
que se preocupa com as necessida-
des uns dos outros. Sou muito grato 
por ser Iteano e muito grato a todos 
aqueles que tornam o projeto Bolsa 
Aluno uma realidade no ITA.

Gostaria, em poucas palavras, de 
expressar minha profunda gratidão 
aos voluntários, amigos e irmãos ite-
anos que vêm nos apoiando ao lon-
go desses anos aqui no ITA. Estudar 
neste Instituto vem sendo um motivo 
de grande orgulho e, com a bolsa que 
vocês oferecem, torna a nossa vida 
muito mais tranquila, sendo que nos-
sa única preocupação basicamente é 
ir bem nas provas (sugadas ) que 

temos que fazer. Ao me formar, com 
a oportunidade que eu tiver, farei com 
muito orgulho o que vocês fazem por 
mim hoje, por meio nessa iniciativa 
fantástica que vocês têm em conjun-
to com a AASD. Aqui fica meu grande 
abraço e meu muito obrigado a todos! 
Saudações iteanas!

“Parabéns! Você foi aprovado no 
vestibular do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica!” Foi um longo caminho 
até ouvir essas palavras no dia 30 de 
dezembro. Superado o desafio impos-
to pelo vestibular, que exemplifica de 
que modo o acesso a uma instituição 
de ponta é excludente no país, sur-
giram grandes incertezas. Ainda que 
nós alunos tenhamos alimentação e 
alojamento subsidiado, não são pou-
cas as despesas envolvidas, o que di-
ficultaria a permanência nessa escola 
se não houvesse o suporte do Bolsa 
Aluno AEITA/AASD. Os exames de ad-
missão já evidenciam o quão exclu-
dente é o ensino brasileiro no sentido 
de que, devido à grande concorrência 
e complexidade, demandam uma pre-
paração específica e intensa - o que 
maximiza a necessidade de dispor de 
livros direcionados ou de frequentar 
um curso preparatório, geralmente 
acessíveis apenas às elites. Assim, a 
possibilidade de que um vestibulando 
com restrições financeiras obtenha 
a aprovação no ITA é reduzida. De 
qualquer forma, quando se está dis-
posto a lutar por um grande sonho, os 
problemas diminuem e os resultados 
aparecem, assim como surgem pes-
soas admiráveis dispostas a ajudar. 
Passada a euforia da aprovação e a 

mudança para o H-8, manifestaram-
-se sentimentos distintos. Enfim, ha-
via conquistado minha vaga em uma 
das melhores escolas de engenharia 
do país, mas esse sentimento de or-
gulho estava acompanhado de preo-
cupações quanto ao impacto financei-
ro inicial que essa conquista exerceria 
sobre mim e minha família. Apesar 
da possibilidade de sucesso profis-
sional ser potencializada para um 
iteano, há um longo caminho até tal 
posição. Dessa forma, o Bolsa Aluno 
tem sido fundamental para que possa 
me manter em São José dos Campos, 
fornecendo segurança e estabilidade 
no sentido de poder focar apenas no 
ITA e nas oportunidades presentes no 
H-8, como as iniciativas também su-
portadas pelo apoio da AASD.

No ITA e no H-8, convivo com pes-
soas extraordinárias, me desenvolvo no 
sentido de ser um técnico competente e 
cidadão consciente e me sinto integrado 
a uma grande família, pautada na ética e 
na ajuda mútua. Tenho muito orgulho 
de estudar nessa escola, que hoje for-
nece a seus alunos a oportunidade de 
atualizar as glórias do passado no que 
representa meu futuro. O ITA é valioso 
demais para que se deixe de aproveitá-
-lo por limitações financeiras, e por isso 
sou muito grato àqueles que me auxi-
liam a estar aqui. Espero retribuir um dia 
à comunidade iteana e à sociedade todo 
o suporte que generosamente recebo. 
Muito obrigado. 

É um sonho estar no ITA. Sem 
medo de errar, digo que estou vivendo 
o que sonhava, e tudo graças a uma 
oportunidade. Oportunidade essa que 

surgiu quando consegui uma bolsa 
pra fazer o ensino médio em colégio 
particular, na época em que ninguém 
lá em casa tinha emprego. Foi duro, 
foi difícil, mas nunca vou me esquecer 
das pessoas que acreditaram e con-
fiaram em mim, investindo no meu 
futuro. Quando soube que a AEITA e a 
AASD tinham conseguido disponibili-
zar uma bolsa pra mim, não acreditei. 
Meus pais ainda moram em uma casa 
que meus tios pagam o aluguel, e gra-
ças ao investimento que fizeram em 
mim, consigo trazer o mínimo de pre-
juízo pra eles. Sem isso, não sei como 
seriam as coisas. Muito obrigado por 
tudo, não tem palavras que possam 
traduzir o que sinto, como me sinto e 
o quanto eu sinto! 

Eu sou da T19, bixo de tudo. Eu 
gostaria de dizer o quanto a Bolsa 
Aluno tem me ajudado. O que me pa-
receu, desde que cheguei aqui, é que 
o ITA é uma instituição historicamente 
e predominantemente elitista. Isso faz 
com que um aluno com problemas fi-
nanceiros se sinta desconfortável no 
ambiente iteano, dificultando a sua 
integração à turma e a formação do 
espírito de corpo. Entretanto, ao ter 
conhecimento de uma bolsa finan-
ciada pelos próprios iteanos, eu tive 
a sensação de pertencer a uma ver-
dadeira família aqui no ITA, pois eu 
percebi que há pessoas que, mesmo 
sem me conhecer, estão proposital-
mente cuidando de mim. Isso não tem 
preço pra mim. É muito gratificante 
ver que funciona, e eu certamente irei 
carregar e seguir esse exemplo ao 
longo da vida. Obrigado a todos.

A voz dos alunos
Leia depoimentos de estudantes beneficiados pelo programa Bolsa Aluno AEITA/AASD. Os nomes foram omitidos propositalmente.
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AVIAÇÃO

O ITA realizou, no dia 2 de mar-
ço, sua Aula Magna, em cerimônia 
que marca o início do ano letivo. O 
convidado foi o iteano Carlos Cesnik 
(T87), atual professor da Universi-
dade de Michigan. Em sua apresen-
tação, o professor discorreu sobre 
questões relacionadas aos desafios 
para o desenvolvimento do mercado 
da aviação no século XXI, sendo os 
principais deles a diminuição do im-
pacto ambiental e a disponibilidade 
limitada de petróleo. 

Embora a aviação mundial seja 
responsável por apenas 2% das emis-
sões de CO2, o fato desse gás ser emi-
tido, em grande parte, em camadas 
mais altas da atmosfera, e a percep-
ção pública negativa fazem com que 
os órgãos reguladores e outros ato-
res envolvidos se preocupem muito 
com esse aspecto. “Tendo em vista a 
previsão de crescimento do mercado 
da aviação, precisamos de estraté-
gias mais elaboradas para reduzir as 
emissões”, recomendou Cesnik. Para 

o engenheiro, não existe uma solução 
única para o problema. “É necessário 
encontrar uma combinação de aero-
naves com novas tecnologias, novas 
estratégias de operação na malha de 
tráfego aéreo e a inclusão de biocom-
bustíveis”.

Sobre a evolução da eficiência 
do transporte aéreo, Cesnik mostrou 
que houve uma redução de 82% no 
consumo de combustível por passa-
geiro na aviação comercial, nos últi-
mos 50 anos (tomando como base o 
Comet 4), até os dias atuais, graças 
ao progresso da engenharia. Desse 
total, 49% da redução se devem a 
melhorias nas tecnologias de moto-
res. Entretanto, está cada vez mais 
difícil obter novas melhorias, pois a 
configuração asa-fuselagem-motor 
já vem sendo aperfeiçoada ao lon-
go de décadas. “Parece que não há 
mais muito espaço para maiores ga-
nhos”, afirmou o professor. “Espe-
ramos que a combinação dos novos 
avanços tecnológicos em aerodi-

nâmica, estruturas e materiais seja 
responsável por 60% a 70% do total 
da redução que nos precisamos para 
o consumo de combustível relacio-
nado a essas novas tecnologias. O 
restante, o motor terá que dar uma 
mão”. 

Apesar desses desafios, Cesnik 
traçou um panorama otimista para 
o setor. “Não há outra forma de 
transporte de passageiros, hoje, que 
possa competir com a aviação para 
longos percursos, em termos de 
eficiência energética. Além disso, é 
um meio rápido, confiável e seguro”. 
Dentro dessa perspectiva, o setor 
promete um crescimento substan-
cial nos próximos 20 anos e espera-
-se que o número de aeronaves em 
operação dobre nesse período. “Isso 
oferece um mercado da ordem de 5 
trilhões de dólares”, afirmou Cesnik. 
“A Embraer, em par ticular, prevê um 
mercado de 300 bilhões de dólares 
para a faixa de aeronaves de 70 a 
130 passageiros”. Já a Boeing pre-

vê que as aeronaves médias, com 
capacidade de 110 a 210 passagei-
ros, sejam a fatia com maior cres-
cimento, representando 2,5 trilhões 
de dólares. “Temos opor tunidades 
enormes pela frente”. O professor 
mostrou ainda que o setor de trans-
por te aéreo, tanto de cargas quanto 
de passageiros, vem crescendo con-
tinuamente nos últimos 33 anos.

Para Cesnik, o ITA vive um mo-
mento histórico de crescimento e evo-
lução estrutural e de extensão acadê-
mica que proverá uma série de novas 
oportunidades aos alunos. “A mão de 
obra especializada é decorrente do 
contínuo investimento em educação, 
uma vez que é preciso desenvolver a 
mentalidade de pesquisador e a ino-
vação, sendo este o grande desafio 
nas áreas de pesquisa fundamental e 
aplicada. Já atingimos um progresso 
enorme, mas muitos desafios virão 
pela frente e, junto com eles, oportu-
nidades ainda maiores de crescermos 
cada dia mais”.

Desafios para as aeronaves do século XXI

Exemplos de estudos 

de novos conceitos de 

configuração de aeronaves, 

visando uma eficiência 

aerodinâmica maior. Fonte: 

Apresentação do Prof. 

Carlos Cesnik na Aula 

Magna do ITA, 2015

Durante a cerimônia da Aula 
Magna 2015 do ITA, foi lançada a 
Cátedra Embraer, que homenageia o 
iteano Guido Pessotti (T60), falecido 
no início de abril. A cátedra é uma 
posição de destaque criada por meio 
da doação privada para uma institui-
ção acadêmica, que objetiva trazer 

nomes de renome internacional no 
campo Aeronáutico, a fim de de-
senvolver atividades na Instituição. 
O Prof. Dr. Carlos Cesnik (T87) foi o 
primeiro nome escolhido para ocu-
par a Cátedra Embraer, patrocinada 
pela empresa aeronáutica.

Carlos Cesnik é mestre em Enge-

nharia Aeronáutica e doutor em En-
genharia Aeroespacial pelo Georgia 
Institute of Technology, além de ex-
-engenheiro da Embraer, ex-professor 
do Departamento de Aeroastro do MIT, 
e atual professor da Universidade de 
Michigan. Possui em seu currículo 
mais de 250 trabalhos em periódicos 

e conferências internacionais, e várias 
palestras nas áreas de Aeroelasticida-
de de asas fixas e rotativas, Estrutu-
ras Inteligentes, Mecânica Estrutural e 
monitoramento de integridade estrutu-
ral, o que o torna um dos mais respei-
tados especialistas em aeroelasticida-
de no mundo.

Carlos Cesnik (T87) inaugura a Cátedra Embraer do ITA
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ENTREVISTA

O sr. sempre esteve muito envolvi-
do com o projeto de expansão do ITA. 
O que mudou, com a saída do reitor 
Carlos Américo Pacheco, especifica-
mente em relação ao projeto?

Conforme comentei no meu dis-
curso de posse, o que mudou foi que 
o reitor Pacheco conduziu o programa 
de expansão a um ponto de irreversibi-
lidade, ou seja, ao final dos mandatos 
dos reitores Michal Gartenkraut, T69, 
e Reginaldo dos Santos (T70), o pro-
cesso poderia ser interrompido com 
impactos apenas intangíveis. No caso 
da saída do Pacheco, a interrupção 
do processo de expansão resultaria 
em danos tangíveis. Detalhando um 
pouco mais, no caso do reitor Pa-
checo, ele nos deixa como heranças 
uma obra já em andamento, os pro-
jetos executivos de outras três obras 
já recebidas e uma em fase de rece-
bimento, convênios assinados com a 
CAPES e com a FINEP para apoio a 
outras iniciativas da expansão e Ações 
no PPA (Plano Plurianual) e LOA (Lei 
Orçamentária Anual) com recursos or-
çamentários destinados à ampliação 
do ITA e aplicação em OS a favor do 
ITA. O que muda, ou vai mudar, tem 
muito mais a ver com a conjuntura po-
lítico/econômica do país do que com a 

saída do Pache-
co, que continua 
a nos apoiar.

Qual o cro-
nograma das 
obras físicas de expansão, para o 
ano de 2015?

A previsão, para este ano, é de 
executar as obras do novo prédio da 
Divisão de Ciências Fundamentais 
e de equacionar o início das obras 
para o novo conjunto habitacional, 
educacional e de empreendedoris-
mo dos alunos (principalmente ne-
gociar com o MEC o orçamento) 
 
Em relação à reforma do ensino, hou-
ve avanços (instituição de "minors" e 
sistema misto seriado/créditos)?

Os currículos dos diversos cur-
sos ministrados no ITA estão sendo 
adequados à intenção de se incluir 
"minors", com a flexibilização e am-
pliação no número de disciplinas eleti-
vas, mas, ainda não foram criados os 
"minors". Há grupos de estudos para a 
alteração no projeto didático-pedagó-
gico do ITA. 

E a cooperação com os institutos 
federais de engenharia (IFEs), tem 

prosperado? E com 
as universidades 
federais (UFSC, 
UNIFEI, UFPA, UFC 
e UnB)?

Já existem mi-
nutas de acordos de cooperação em 
estágio avançado com a UFC e UNIFEI, 
mas os acordos com instituições es-
trangeiras têm evoluído melhor, como 
com a Polytechnique (França).

Como tem sido a experiência 
com 170 alunos ingressando no ITA, 
já pelo segundo ano?

Difícil, uma vez que as obras de 
expansão atrasaram (principalmente o 
projeto e construção da Ala-7), assim 
como não ocorreram as contratações 
necessárias. Não fosse o apoio do 
DCTA, não haveria como alojar o nú-
mero maior de alunos (a capacidade 
do H-8 é limitada). Problema maior 
do que o aumento de alunos é a di-
ficuldade que se tem para manuten-
ção e reforma dos prédios existentes, 
sujeitos a fortes infiltrações e outros 
problemas (o prédio da Física - Ala-6 - 
ficou interditado durante um semestre, 
em 2013, e os problemas não foram 
inteiramente solucionados), além de 
insuficiência de pessoal e burocracia 

para aquisição de material e serviços 
- independentemente do número de 
alunos.

O ex-reitor Carlos Américo Pa-
checo enfatizava muito a neces-
sidade do ITA formar engenheiros 
que trabalharão como engenheiros, 
e não engenheiros que se tornarão 
executivos do mercado financeiro ou 
outros setores. O sr. acredita que o 
momento crítico que estamos viven-
do em termos econômicos pode con-
tribuir para que os recém-formados 
busquem outras áreas para traba-
lhar? Ou o mercado ainda está aque-
cido para a engenharia?

O mercado para engenheiros bem 
qualificados está ainda aquecido, não 
apenas no país, como no exterior. 
Creio que há um equívoco na pergunta 
sobre o que Pacheco dizia: ele não era 
contra engenheiros que se tornariam 
executivos do mercado financeiro ou 
outros setores, pois isso acontece 
com os formados pelas melhores 
escolas de engenharia do país e do 
exterior. O problema era em relação 
ao número relativo entre aqueles que 
continuavam na área de engenharia e 
os que saíam dessa área de trabalho.

Prof. Sakane assume a reitoria do ITA
O iteano Fernando Toshinori 

Sakane (T68) assumiu no final de 
março a reitoria do ITA, em caráter 
interino. Ele substituiu o também ite-
ano Carlos Américo Pacheco (T79), 
nomeado para dirigir o Centro Nacio-
nal de Pesquisa em Energia e Mate-
riais (CNPEM), em Campinas (SP). 
Sakane permanecerá no cargo até 
que o Comitê de Busca seja insta-
lado para o processo de seleção do 
novo reitor.

Em seu discurso de despedida, 

Pacheco agradeceu a toda a comu-
nidade do DCTA e do ITA e destacou 
seu empenho em estimular todos a 
verem a ampliação do Instituto como 
uma possibilidade de resgatar o ca-
ráter inovador que tinha em sua ori-
gem. “O projeto é uma imensa opor-
tunidade de repensar o que fazemos, 
nas suas mais diversas dimensões: 
na renovação e 
flexibilização do 
ensino, na qua-
lidade da pes-

quisa e da pós-graduação, na ênfase 
na inovação, no empreendedorismo 
e nas parcerias com empresas”, 
afirmou.

Após três anos e meio como rei-
tor, Pacheco deixou ao seu substitu-
to o agradecimento pelos conselhos 
e sabedoria, além das felicitações 
pela posição que passa a ocupar. 

“Desejo muito 
sucesso ao Prof. 
Sakane na condu-
ção da reitoria do 

ITA. Ele reúne o que de melhor esta 
escola produziu como aluno, profes-
sor e dirigente”.

O novo reitor relembrou em suas 
palavras um pouco da história do ITA 
e falou sobre as expectativas do seu 
novo cargo. “A minha promessa de fu-
turo é dar o melhor de mim, enquanto 
aqui estiver, interinamente, até que o 
novo reitor tome posse para dar conti-
nuidade às ações”.

Leia a seguir, entrevista do Prof. 
Sakane ao Jornal AEITA:

O reitor do ITA, Prof. Fernando Toshinori 
Sakane (T68)
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TECHNEWS

O Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA) lançou, no dia 8 de abril, 
o Projeto SIVOR (Simulador de Voo 
com Plataforma Robótica de Movi-
mento), nas instalações do Labora-
tório de Automação da Manufatura do 
ITA. A iniciativa se destaca por desen-
volver um tipo de simulador aeronáuti-
co inédito no Brasil.

O projeto de  pesquisa cooperativa 
entre o ITA e a EMBRAER, com apoio 
da FAPESP, tem como objetivo desen-
volver um ambiente de simulação de 
aeronaves realista, de modo a  oti-
mizar o ciclo de desenvolvimento do 
produto, deslocando a curva de apren-

dizagem para as fases preliminares de 
projeto. Assim, qualquer modificação 
ou intervenção no projeto inicial de 
uma aeronave pode ser realizada com 
menor custo e em menor intervalo de 
tempo.

Outra proposta do projeto SIVOR é 
aprimorar o processo de desenvolvi-
mento de leis de controle fly-by-wire, 
permitindo que o piloto teste e avalie 
este sistema sem necessidade de um 
protótipo da aeronave. Além da redu-
ção de custos e de tempo no projeto, 
o simulador possibilitará o treinamen-
to de pilotos em um ambiente de alta 
fidelidade na execução de manobras 

de ensaio em voo, consideradas de 
alto risco quando realizadas em voos 
“reais”. Assim, o piloto pode 
ser treinado em um ambiente 
próximo à realidade e com 
menor exposição ao risco. 
Para Edmar Tomaz da Sil-
va, engenheiro de ensaio 
em voo da Embraer, “o 
que a empresa busca é 
desenvolver um ambiente 
fidedigno ao avião e, dessa 
forma, otimizar a exe-
cução do processo 
de desenvolvimento 
de aeronaves, além de cap-

turar e solucionar  pro-
blemas nas fases iniciais 

do projeto”.
A equipe executora é for-

mada por professores, pes-
quisadores e técnicos do ITA 

(10) e engenheiros e técnicos 
da EMBRAER (8), coordenada 

pelo professor Luís Gonzaga Trabas-
so (ITA) e pelo engenheiro Edmar 
Thomaz da Silva (EMBRAER). O 
projeto tem orçamento previs-
to de R$ 6 milhões. O prazo de 
execução é de três anos.

Fonte: Site do ITA

ITA e Embraer lançam 
projeto de simulação de voo

Pesquisadores da Universidade do 
Vale do Paraíba (Univap) e do ITA, de 
São José dos Campos (SP), desen-
volveram um equipamento capaz de 
produzir filmes à base de carbono, al-
tamente resistentes ao desgaste, para 
o revestimento de peças aeronáuticas, 
automotivas e hospitalares.

Mais de meio milhão de dólares foi 
investido por instituições de apoio à pes-
quisa nos grupos que estudam o Dia-
mond-like Carbon (DLC), como é cha-
mado o material, que já foi testado em 
peças de aço, polietileno e parafusos.

Mesmo depois de expostas ao in-
tenso uso, elas mantiveram-se intac-
tas. Nos testes, o filme também apre-
sentou eficácia ao inibir a proliferação 
de fungos, quando exposto a agentes 
fúngicos.

A ideia surgiu há alguns anos, quan-

do estudiosos identificaram a necessi-
dade de alterar o revestimento de juntas 
que movem placas de painéis solares 
responsáveis por produzir energia na 
estrutura de satélites. A abertura dessas 
placas realiza movimentos no vácuo 
e acabavam travando devido contato 
metal-metal. Após receberem o revesti-
mento de lubrificante como o DLC esse 
problema foi sanado.

REATOR
Para produzir o DLC é preciso inse-

rir o material que será revestido em um 
reator de processos, que recebe coman-
dos de um computador. “O reator, que 
hoje está instalado nos laboratórios do 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
(IP&D) da Univap, é ligado a tubos e vál-
vulas que levam os gases precursores 
de carbono para dentro dele e, por meio 
de uma descarga elétrica, estes gases 

são ionizados dando ao chamado esta-
do de plasma”, explica o pós doutoran-
do em Física de Plasma Fabiano Pinto 
Pereira.

Por meio desta tecnologia é pos-
sível revestir peças do trem de pouso 
de uma aeronave, como rolamentos. 
Para isso eles são expostos a um de-
terminado tempo pelo plasma. Isso 
ocorre em intervalos de segundos a 
até horas, dependendo da espessura 
do revestimento.

Quando o metal, por exemplo, é co-
locado no reator para ser revestido, o 
tempo de exposição do gás ao plasma 
é o que determina a espessura e eficácia 
do recobrimento sendo construído.

“No momento em que o plasma 
fragmenta o gás gerando radicais de 
carbono, por exemplo, estes, por di-
fusão, colidem com a superfície do 

material a ser tratado iniciando a for-
mação do recobrimento caracteriza-
do DLC, permitindo assim modificar 
as propriedades superficiais deste 
material”, conta Pereira. O ambiente 
também precisa estar propício para 
isso, em uma temperatura de mais ou 
menos 22°C.

Hoje, o material também é produzido 
para resistir a riscos em óculos e vidros, 
mas a nova fórmula encontrada pelos 
pesquisadores, que utiliza precursores 
líquidos, pode chegar ao revestimento 
de peças automotivas e rolamentos di-
versos também. “Uma vez que as em-
presas absorverem essa ideia, peças já 
poderão sair de fábrica com muito mais 
durabilidade, e isso reduz despesas de 
manutenção”, finaliza.

Fonte: Univap

Novo material
aumenta resistência de peças aeronáuticas

Laboratório de Automação da Manufatura do ITA


