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Duas chapas
concorrem à Diretoria
A eleição da nova Diretoria da AEITA para o biênio 2016-2017 terá duas
chapas concorrendo. A chapa Sintonia é encabeçada pelo atual presidente,
Flavio Eitor Barbieri (T64). A chapa Protagonismo tem como líder o ex-presidente Marcelo Dias Ferreira (T94).
A votação será realizada somente pela Internet, no sistema da Safevote,
de 01/10 a 17/10 (encerramento dia 17/10 no período da manhã). Só poderão votar os associados quites com a anuidade total em 2015.
Conheça os integrantes das duas chapas e seus planos de trabalho para
a próxima gestão da Associação. Págs. 6 e 7
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Sábado das Origens 2015:
eleições e grande churrasco!
Em 2014, o Sábado das Origens deu lugar ao Grande Baile dos Engenheiros
do ITA, em comemoração aos 60 anos da AEITA – evento que reuniu mais de
400 convidados, entre iteanos, familiares e amigos, com ampla aprovação dos
presentes. Depois dessa pausa, o Sábado das Origens volta em 2015, tendo
como ponto alto o tradicional churrasco da comunidade iteana. Já está sentindo
o aroma da picanha? Então garanta já o seu convite, que este ano não será vendido no dia do evento. Informações e a programação estão na pág. 9

ATENÇÃO: este ano é preciso adquirir os convites com antecedência

Flávio Eitor Barbieri (T64),
candidato a presidente pela
chapa Sintonia

Estratégias
emergentes
para o crescimento
de empresas

Marcelo Dias Ferreira (T94),
candidato a presidente pela
chapa Protagonismo

Bixos mandam bem na
Produção e Caracterização de Biodiesel
Os resultados obtidos pelos 180 alunos do 1º ano do ITA, no desenvolvimento do projeto de Produção e Caracterização de Biodiesel foram apresentados no I
Workshop de Projetos da Disciplina QUI-18, organizado no dia 23 de junho pelo Departamento de Química. Dentre as quatro turmas participantes, a que apresentou o
melhor trabalho foi a T19-4. O grupo produziu biodiesel a partir do óleo de canola, por
um processo de etanólise, via catálises ácida, básica e mista. Pág. 11

Comissão prepara lista tríplice
para escolha do novo reitor

"Revenue Growth: Four Proven Strategies":
resultado de três anos de pesquisa

O iteano (MEC-92) e ex-McKinsey Luiz Zorzella e o ex-Deloitte Josemaria
Siota publicaram pela McGraw Hill o resultado de três anos de pesquisa,
em um livro intitulado: "Revenue Growth: Four Proven Strategies". A obra
contém princípios que empresas podem usar para acelerar seu crescimento, muitos dos quais emprestados do mundo de startups e organizados em
quatro áreas estratégicas: seleção de mercado, desenvolvimento de produto,
precificação e gestão de canal.
Os autores compilaram os princípios após analisarem 77 empresas em
21 países e contatarem 780 executivos de 32 nacionalidades com empresas
de alto crescimento como a Amazon, Facebook, Google, LinkedIn, PayPal,
Spotify, WhatsApp e outros. Leia entrevista com o Zorzella na pág. 5

Terminou no dia 1º de setembro o prazo para inscrições de potenciais candidatos ao cargo de reitor do ITA. Uma Comissão de Alto Nível nomeada pelo
Ministério da Defesa (MD) irá conduzir o processo de escolha.
A análise das propostas dos candidatos dará origem a uma lista tríplice, que
será encaminhada ao Comandante da Aeronáutica que, após validação, encaminhará o documento ao ministro da Defesa. Pág. 8

Iteanos de destaque
Veja os iteanos que se destacaram no primeiro semestre de 2015, em suas
áreas de atuação. Pág. 12

AEITA e AASD oferecem curso de inglês gratuito
Começou no dia 5 de agosto o curso de inglês para oito bolsistas de graduação do ITA, oferecido pela
AEITA e AASD (Associação Acadêmica Santos Dumont). Para essa ação, foi realizada parceria com a escola
de línguas Wizard.
Desde 2012, o programa Bolsa Aluno, idealizado pela Associação em parceria com a DIVAL/NUCESO-GIASJ, possibilita apoio financeiro a alunos em condições sociais vulneráveis, por meio da AEITA, em
parceria com a AASD. Os bolsistas recebem R$ 400 mensais, sendo metade paga pela AEITA (por meio
de doações da comunidade iteana e da empresa colaboradora Lote45 ao FADA – Fundo AEITA de Apoio) e
metade pela AASD – Associação Acadêmica Santos Dumont. Pág. 11
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EDITORIAL

A excelência iteana
Muita gente comenta sobre a “excelência
iteana”, a do engenheiro formado no ITA,
sem compreender bem o significado e a
extensão desse conceito. Uma forma de se
chegar a isso pode ser entender como ela
pode ocorrer e o que pode significar na prática. E, a partir disso, avaliar as tendências
de sua evolução ao longo da história do ITA.
É importante entender como foi o modelo
inicial de criação do ITA, a partir de 1950, e
de que forma ele contribuiu para essa excelência. Sinteticamente, podemos destacar os
seguintes ingredientes básicos:
• emulado do curso de engenharia do MIT
na época;
• professores do MIT dando aulas;
• missão proposta: escola de referência
nacional e internacional apara graduação em engenharia aeroespacial, com
formação de ponta, humana, técnica e
cidadã, privilegiando valores de ética,
responsabilidade social, análise crítica,
competência e criatividade;
• modelo diferenciado viabilizado pela sua
vinculação ao Ministério da Aeronáutica.
Para o funcionamento adequado
desse modelo, contribuíram as seguintes condições:
• professores bem remunerados;
• professores e alunos com dedicação
exclusiva, viabilizada por benefícios
agregados para residir e viver autonomamente dentro do CTA;
• alunos atuando proativamente para a qualidade do ambiente acadêmico, cuidando
da Disciplina Consciente e tendo acesso
a professores conselheiros fazendo parte
da Divisão de Alunos vinculada à Reitoria,

bem como da Congregação;
• seleção de entrada e avaliações rigorosas, antes e durante o curso, bem como
assistência didática de recuperação
quando necessária;
• salas de aulas e laboratórios bem dimensionados e equipados para eficiência do aprendizado.
Algumas dessas variáveis têm se alterado ao longo dos tempos, nem sempre de
forma favorável para a manutenção dessa
excelência, tais como:
• professores com remuneração não tão
competitiva passaram a dedicar seu
tempo também à pós-graduação, com
desafios e benefícios atraentes, mantendo-se menos focados e mais conservadores na sua didática para a graduação;
• o papel dos professores conselheiros
ficou menos efetivo;
• o perfil dos alunos variou com a modernização dos tempos atuais, sendo estas
gerações "milênios" mais versáteis e
voltadas para a valorização de desafios
e realização pessoal, e assim, mais difíceis de serem motivadas;
• a infraestrutura, os recursos e os métodos não se atualizaram de forma adequada;
• muitas escolas de engenharia foram
criadas e competem em qualidade de
engenharia, disputando inclusive o interesse de candidatos de bom nível;
• o mercado do país relativamente se esvaziou em demanda tecnológica.
A estratégia de expansão do ITA e das
vagas para alunos, recentemente adotada,
foi oportuna para capitalizar o apoio políti-

Confira o novo número da conta corrente do Fundo AEITA de Apoio
(FADA), para doações:
Banco: Santander (033)
Agência: 3983 | Conta Corrente: 13003251-4
Veja abaixo como contribuir com os projetos e iniciativas apoiadas pelo
FADA:
O Fundo AEITA de Apoio (FADA) tem como objetivo proporcionar um
canal de doações voluntárias de iteanos ou outros parceiros, para:
1. Alunos do ITA comprovadamente sem recursos financeiros para seu
sustento e sem condições de buscar fontes de renda (Bolsa Aluno);
2. Iniciativas dos Alunos do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica:
CASD Vestibulares, CASDinho, CASSIS, AASD, RedeCASD, Atlética, etc;
3. Competições nacionais e internacionais que ressaltem a competência dos alunos do ITA: Baja, Aerodesign, Olimpíada Internacional de
Matemática, Maratona de Programação, Competição de Robôs etc;
4. A construção e operação da Casa de Repouso Nosso Lar, que servirá eventualmente para cuidar de iteanos idosos com dificuldades
financeiras e de saúde física e mental;
5. Outras ações ou projetos que sejam criados, mantidos ou apoiados
pela AEITA.

CONTROLE
O controle das doações e sua destinação
são feitos pela Secretaria da Associação,
em planilhas, onde constam a identificação
dos doadores, dos projetos ou indivíduos beneficiados e, em planilha separada, o saldo
existente em cada rubrica. Já a prestação de
contas dos resultados da doação deve ser
feita pelo beneficiado diretamente ao doador.
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co ao ITA e para viabilização dos recursos
necessários para a sua expansão, além
de permitir a renovação da infraestrutura,
do quadro de professores e dos processos acadêmicos. O acordo político obtido
implicou numa maior aproximação com
o MEC e obtenção de recursos de diversas fontes do governo federal, trazendo
em contrapartida diversos compromissos
para o ITA através de acordos com outras
entidades de ensino, de ajuda para instituições nacionais e de obtenção de apoio
internacional com o MIT.
As vagas foram aumentadas de imediato de 120 para 170, como meta intermediária para chegar aos 300 finais desta fase.
Foram contratados mais 50 novos professores e foi estabelecida uma parceria com
o MIT visando à modernização acadêmica.
Mas a fluência esperada dos recursos do
governo federal não vem ocorrendo favoravelmente, com atrasos significativos, sem
prazos definidos para a conclusão das obras
necessárias. Além disso, com o contingenciamento de verbas federais, devido à situação econômica do país, houve impacto no
orçamento operacional da escola.
A situação atual de impasse dessa transição traz alguns agravantes para a excelência, do tipo:
• sobrecarga da gestão do ITA com os compromissos assumidos pela expansão;
• paralisação do acordo com o MIT;
• cronograma das obras de expansão em
atraso;
• contratação de novos professores em
ritmo lento;
• acomodação dos alunos mais proble-

mática com o aumento das vagas sem
o correspondente dos H-8;
• os laboratórios ficaram com agenda
mais congestionada;
• professores e alunos, e sem dúvida a direção do ITA, sem visibilidade de quando a
situação vai evoluir satisfatoriamente;
• a motivação e esperança no meio acadêmico ficam prejudicadas em função
das expectativas criadas e que não têm
se concretizado favoravelmente.
Apesar disso tudo, o ITA continua sendo
uma escola com todas as condições de
se diferenciar no contexto da engenharia nacional, e acreditamos que se trata
apenas de uma fase e que seu potencial
pode, com a retomada de condições conjunturais favoráveis, voltar a colocá-lo em
destaque como excelência na formação de
engenheiros para o país.
Finalmente, vale ressaltar que a finalidade deste relato simplificado, sobre a
manutenção da excelência iteana, constitui
apenas uma visão parcial da questão, sem
pretensão de esgotá-la, sendo seu intuito
principal colocá-la em evidência para reflexão e, principalmente, motivar o aprofundamento do conhecimento da questão, e
sobre o quanto isso pode nos sensibilizar
como iteanos e como potencialmente poderemos ajudar nesse contexto.
Flavio Eitor Barbieri
Presidente da AEITA
* Agradeço aos professores Cechini
e Sakane pelas referências sobre a
evolução do ITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A conta do FADA mudou

CAPTAÇÃO
As doações são feitas numa conta corrente separada da movimentação financeira
da AEITA.

Flavio Eitor Barbieri - Presidente da AEITA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da AEITA, nos termos do capítulo III, Art. 16 e parágrafos do Estatuto Social, convoca os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17 de outubro de
2015, Sábado, às 09h00 em primeira convocação, com a presença de 10% dos sócios quites,
e às 10h00 em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, no Auditório
Francisco Lacaz Netto ITA/DCTA - São José dos Campos – SP, com a seguinte Ordem do Dia:
Apresentação das Contas da Atual Diretoria biênio 2014/2015, Eleição da Diretoria e do Conselho
Fiscal para o biênio 2016/2017 e outros assuntos da associação.
Flavio Eitor Barbieri, Presidente da AEITA

SECRETARIA

Anuidade: pague pela Internet

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 internacionais. Pelo PayPal, há ainda a possibilidade de parcelar o pagamento em até 12 vezes. O valor mínimo da anuidade para 2015 é de R$ 250,00.

http://www.aeita.com.br/pagamento-de-anuidade

Caso prefira efetuar o pagamento com boleto bancário, por favor entre em contato com a AEITA por
e-mail – aeita@aeita.com.br ou telefone (12) 3941-4002.

E x p e d i e n t e
• Presidente
Flavio Eitor Barbieri (T64)
• Vice-Presidente
Christiano Sadock de Freitas (T04)
AEITA – ASSOCIAÇÃO DOS • Diretor Administrativo
ENGENHEIROS DO ITA
Sérgio Luiz de Oliveira (T64)
Caixa Postal 2041
• Diretor Admin. Adjunto
CEP 12243-970
Rafael Antônio da Silva Rosa (T04)
São José dos Campos – SP
• Diretor Financeiro
• Tels. (12) 3941-4002
Marcelo Dias Ferreira (T94)
3941-2633 • 3947-5832
• E-mail: aeita@aeita.com.br • Diretor Financ. Adjunto
• www.aeita.com.br
Thais Franchi Cruz (T01)

CONSELHO FISCAL
2014/2015
• Tomas Edgard
Ratzersdorf (T59)
• Carlos Alberto Barroso
de Souza (T60)
• Isaac Pinski (T70)
• Antônio Wellington Sales
Rios (T81)
• Marcelo de Figueiredo
Alves (T94)
• José Maria Cipriano
Torres (T04)

• Secretaria: Mônica Neves e Elaine Barbosa
• Assessoria Jurídica: Dra. Sandra Maria de Queiroz
(11) 3229-2871
• Assessoria de Comunicação: Ana Paula Soares
anapaula@pontodoctextos.com.br
(12) 99123-9265
• Marketing Digital: Márcio Carvalho
marketingdigital@aeita.com.br
(12) 3351-8958
• Colaboradores desta edição: Assessoria de Comunicação Social do ITA, Assessoria de Imprensa
do INPE, CASD Vestibulares, Flavio Eitor Barbieri
(T64), Fundação Casimiro Montenegro Filho.

O Jornal AEITA é uma publicação
dirigida aos seus associados.
• Diretor Responsável:
Flavio Eitor Barbieri (T64)
• Jornalista Responsável:
Ana Paula Soares
(Mtb. 18.368)
• Projeto Gráfico e Diagramação: Layout Produção Gráfica
• Impressão: Gráfica Resolução
• Tiragem: 4.000 exemplares
• Publicidade: AEITA
eventos@aeita.com.br

Os textos assinados no Jornal AEITA não traduzem necessariamente a opinião e/ou posição da AEITA, nem de seus Diretores.

ESPAÇO FCMF

A importância do trabalho conjunto ITA-FCMF
Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, a Fundação Casimiro Montenegro Filho (FCMF*) tem se dedicado à gestão administrativa e financeira de projetos de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação do ITA, em linha com seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Nesta edição, a FCMF ouviu alguns dos coordenadores de projetos
apoiados, sobre o desempenho de sua equipe e a importância desse trabalho conjunto com os professores do ITA.
JESUINO TAKACHI TOMITA - O projeto
que coordena prevê a cooperação acadêmica e técnica entre a empresa BG
Brasil e o ITA, visando ao desenvolvimento do projeto intitulado “Motor de
fundo descartável para perfuração com
revestimento”, um projeto apoiado pela
Cláusula de P&D da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). “Graças ao apoio recebido da
FCMF, pude me dedicar exclusivamente
ao trabalho técnico no projeto. Toda a
parte burocrática, de processos de importação, compra de passagens e prestação de contas foi realizada por ela.
SEGUNDO O COORDENADOR SR. GUSTAVO ZANINI DA BG - A Fundação tem
atuado muito bem junto à BG. É uma instituição bastante eficiente, que responde rapidamente às demandas - agindo sempre
com bastante clareza e em consonância
com os objetivos do projeto e diretrizes
contratuais.
Na opinião técnica do SR. ALEX VASTENAVOND da BG: Equipes capazes de
trabalhar através das fronteiras da indústria são difíceis de encontrar. No entanto,
Takachi e sua equipe têm demonstrado serem extremamente flexíveis e eficientes na
aplicação dos princípios de turbina a gás
para a indústria de perfuração. Seu compromisso com a excelência é claramente
demonstrado pela qualidade do trabalho
fornecido à BG. Estou ansioso para fazer
face aos restantes desafios técnicos em
conjunto com o ITA para que possamos
entregar um protótipo viável desta ferramenta inovadora de perfuração em um
futuro próximo.

GERALDO ADABO – O projeto que coordenou, intitulado “Aeronave
Não Tripulada Autônoma para Inspeção de Linhas de Transmissão”,
foi financiado com recursos de P&D da Chesf e executado através de parceria com ITA e C.E.S.A.R./PE. “A FCMF esteve conosco
desde o início, por ocasião da contratação do projeto, fazendo a
interface entre o ITA e as demais instituições envolvidas. Nessa relação de mais de três anos, o balanço que faço é bastante positivo.
Destaco, principalmente, o relacionamento humano: funcionários
atenciosos, empenhados em colaborar em benefício do projeto. Todas as prestações de contas preparadas sempre receberam elogios
da Chesf, causando a melhor impressão possível da Fundação, por
sua eficiência e lisura”.
ARGEMIRO SOARES DA SILVA SOBRINHO
– O projeto que coordena, financiado pela
FINEP, tem por objetivo a especificação,
compra e instalação de equipamentos para
o laboratório do Centro de Caracterização
de Materiais do ITA (LAEROMAT). “Tenho
tido uma experiência muito boa com a
FCMF, principalmente no que diz respeito às
prestações de conta e aos procedimentos
burocráticos de importação. É muito importante para nós, do ITA, trabalharmos com
uma Fundação que conhece a sistemática
e as particularidades do setor aeronáutico.
Acredito que este seja o modelo ideal para o
desenvolvimento de projetos com recursos
extraorçamentários”.

Prof. Argemiro Soares da Silva Sobrinho com
equipamentos do LAEROMAT

ADILSON MARQUES DA CUNHA, Professor Titular da Divisão de Ciência da Computação
do ITA, coordena o projeto SPOT - Sistema de Proteção Operacional e Tecnológica para
Prevenção, Detecção e Controle de Fraudes e de Acessos Indevidos, que tem por objetivo a
pesquisa e o desenvolvimento cooperativo de soluções inovadoras envolvendo a prevenção,
a detecção e o controle de fraudes em cartões de acesso a ambientes computadorizados
controlados, visando aumentar sua eficiência, confiabilidade e segurança, bem como reduzir
o desperdício de recursos envolvidos. O projeto SPOT vem sendo financiado no ITA, há mais
de três anos, pela empresa 2RP NET Serviços. “Neste projeto a presença da FCMF na vida
acadêmica do ITA tem sido essencial. Nos dias de hoje, o professor precisa do apoio de uma
fundação sem fins lucrativos, como a FCMF, para realizar a gestão dos recursos extra-orçamentários que financiam projetos. O governo vem investindo cada vez menos em Pesquisa
e Desenvolvimento de instituições de ensino e necessitando cada vez mais da participação
da iniciativa privada que, neste caso, vem complementando o papel do governo, ao mesmo
tempo em que vem se beneficiando da pesquisa realizada no âmbito das instituições ensino
de excelência como a nossa e promovendo a importante interação de alunos e professores
com as necessidades do mercado, afirma o Prof. Cunha”.A foto anexo envolve um dos
treinamentos ágeis realizados no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico da FCMF no
ITA, a partir do Projeto SPOT.

Laboratório de Química
ANDERSON RIBEIRO CORREIA – O projeto que coordena, intitulado EXPANITA, é
financiado pela FINEP e prevê o apoio à expansão das atividades de graduação,
pós-graduação, pesquisa e inovação do ITA, que engloba: avaliação e reformulação das atividades de pesquisa e inovação de modo a integrá-las com o ensino
de graduação e pós-graduação na busca de soluções ótimas às necessidades do
país, no que concerne às áreas de atuação do ITA e às propriedades estratégicas
dos setores aeronáuticos, espacial e de defesa, tirando o máximo proveito do
processo de ampliação do ensino de graduação do ITA; melhoria da infraestrutura
existente; ampliação de capacidade de pesquisa e fortalecimento da pós-graduação; criação de uma estrutura e acompanhamento, gestão e fiscalização de todas
as atividades necessárias à expansão do ITA. “Este é um projeto de grande porte,
que envolve uma centena de pessoas, de dentro e de fora do ITA. Acredito que o
projeto tenha exigido muito da FCMF, principalmente no que diz respeito ao aprimoramento de seus sistemas de gestão, para atender às normas da FINEP. Poder
contar com a proximidade da Fundação, com todos os atores do processo localizados uns próximos aos outros tem sido muito importante. A interação pessoal,
‘olho no olho’ é fundamental para o sucesso do empreendimento”.

Os professores Luiz Alberto Vieira Dias e Adilson Marques da Cunha e alunos do ITA

CARLOS MULLER – O projeto que coordena, intitulado SAC ESTUDO, tem como objetivo o apoio e orientação técnica para a
realização de estudos e análises do setor aeroportuário brasileiro, com foco nas necessidades associadas a aeroportos com
vocação para entendimento da Aviação Regional Brasileira (segundo lista elaborada pela Secretaria de Aviação Civil - SAC).
“É extremamente importante para qualquer instituição de ensino preparar seus alunos para a realidade do mercado. Para o
docente, também é fundamental interagir com o ‘mundo real’. E essa interação só é possível por meio do apoio e incentivo ao
desenvolvimento de projetos. Assim, o papel da FCMF na gestão dos projetos do ITA é fundamental. No meu caso, particularmente, a relação tem tido altos e baixos, mas o balanço é extremamente positivo. Recentemente, tive um problema quando
participando de um congresso internacional, e, se não fosse a pronta ação da Fundação, eu poderia ter passado por sérios
transtornos. O que faz uma instituição são as pessoas, e aquelas que estão na FCMF demonstram muitas vontade de ajudar”.
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O veículo aéreo não tripulado Delta 5

*A FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO
FILHO (FCMF) é uma entidade sem fins
lucrativos, dirigida por ex-alunos, em
atuação voluntária, que tem a missão de
promover a conexão escola-empresa, para
a realização de pesquisa, desenvolvimento,
capacitação e empreendedorismo em
tecnologia avançada, gerando valor para a
sociedade brasileira.

LIVRARIA ITEANA

Estratégias emergentes
para crescimento de empresas
O iteano (MEC-92) e ex-McKinsey Luiz
Zorzella e o ex-Deloitte Josemaria Siota
publicaram pela McGraw Hill o resultado
de três anos de pesquisa, em um livro
intitulado: "Revenue Growth: Four Proven
Strategies". A obra contém princípios que
empresas podem usar para acelerar seu
crescimento, muitos dos quais emprestados do mundo de startups e organizados
em quatro áreas estratégicas: seleção de
mercado, desenvolvimento de produto,
precificação e gestão de canal.
Os autores compilaram os princípios
após analisarem 77 empresas em 21 países
e contatarem 780 executivos de 32 nacionalidades com empresas de alto crescimento
como a Amazon, Facebook, Google, LinkedIn, PayPal, Spotify, WhatsApp e outros.
Destes 780 executivos, 36 foram en-

trevistados e 11 selecionados. Estes incluem: Patty Cox, ex-Head Global do setor
automotivo do LinkedIn; Reza Ghassemi,
antigo responsável por parcerias estratégicas da Google; Raimundo Sala, Head de
vendas para Iberia da PayPal; Katia Yakovleva, Diretor da Spotify na Alemanha; Naman Agarwal, gestor sênior de desenvolvimento de negócios da Amazon; Dinesh
Dheenathayalan, responsável pela operação de vendas na Ásia-Pacífico do Facebook; Elias Campo, desenvolvimento de
negócios para América Latina e Espanha
do WhatsApp; Alejandro Navarro, diretor
de desenvolvimento de negócios internacionais do Groupalia; Rodney Bunker, CEO
da Bubblegum Agency, etc.
Segundo Thales Teixeira, professor
da Harvard Business School, o problema

que Luiz Zorzella, Josemaria Siota e os
líderes entrevistados abordam é como
empresas podem encontrar fontes de
crescimento em um contexto de rápida
mudança incompatível com um planejamento estratégico de longo prazo seguido de um período de implementação.
“O contexto de negocio de hoje requer
que gestores adaptem e mudem seus
modelos de negócio constantemente"
diz Teixeira.
Atualmente, Luiz Zorzella é sócio fundador da consultoria Amquant, sediada
em Toronto, e Josemaria Siota é diretor da
Simastec e pesquisador da IESE Business
School, em Barcelona. Antes disso, Luiz
Zorzella foi consultor com a McKinsey &
Co por 6 anos no Brasil e Canada e Josemaria foi consultor pela Deloitte.

O livro pode ser adquirido na Amazon
(goo.gl/s1TJUd) ou pelo website www.RevenueGrowth.info
Leia a seguir entrevista com o Zorzella,
concedida ao Jornal AEITA:

Como surgiu a ideia de realizar a
pesquisa?
Luiz Zorzella – Após vários anos trabalhando com empresas de diversos setores e
tamanhos, em diversos países e em tópicos
relacionados a crescimento, eu e o Josemaria
Siota observamos diversas tendências. Algumas dessas tendências eram práticas cada
vez mais aplicadas por empresas. Outras
eram melhores práticas que frequentemente
estavam presentes em histórias de sucesso.
Outras eram prescrições que pensadores de
alta gestão estavam pregando. Nós dois então tivemos inúmeras discussões para identificar, baseados na nossa experiência, quais
eram os pontos comuns dessas tendências
e, dessas conversas, elaboramos o esqueleto do que viria a ser o modelo descrito no
livro. Decidimos priorizar as quatro áreas
abordadas (seleção de mercado, gestão de
produtos, precificação e gestão de canal)
pelo impacto que é possível alcançar nessas
áreas. E, finalmente, construímos uma lista
de empresas que gostaríamos de entrevistar
para elaborar, corrigir e substanciar o nosso
modelo.
De onde você conhece o Josemaria
Siota?
Zorzella - Eu e o Josemaria trabalhamos em alguns projetos no passado. Nós
nos conhecemos originalmente pelo Twitter, onde nós dois somos ativos em discussões sobre estratégia e gestão.
A pesquisa já foi realizada com o objetivo de publicar o livro?
Zorzella - Sim. A pesquisa foi feita
para corrigir, elaborar e substanciar um
modelo e para a produção do livro.
Como o livro está estruturado (capítulos, temas, entrevistas)?
Zorzella - O livro começa explicando diversos modelos usados por empresas para
crescer. Alguns desses modelos são simplórios, como "torcer para que a empresa
cresça", e alguns sofisticados, como "o uso
de análises estratégicas". Então, nós discutimos quais são as limitações de cada um

desses modelos e por que um modelo novo
e necessário. A seguir, o livro explica o processo científico, no qual cientistas elaboram
modelos teóricos e os testam em laboratório
através da elaboração e refino de hipóteses
em múltiplas iterações - e dá exemplos simples de como esse processo pode ser usado
no mundo de negócios. Os capítulos seguintes descrevem as principais questões que
precisam de teste nas áreas de seleção de
mercado, gestão de produto, precificação e
gestão de canal. Em cada um desses capítulos, adicionamos uma entrevista selecionada
que ilustra as questões discutidas.
As entrevistas estão em formato pergunta e resposta?
Zorzella - Nós entrevistamos um grande número de empresas antes e durante a
preparação do livro. Ao término de cada
capítulo, nós incluímos a entrevista mais
relevante para aquele capítulo, em formato
de perguntas e respostas.
Algum executivo brasileiro foi contatado/entrevistado?
Zorzella - Nenhum executivo brasileiro
foi entrevistado. Porém, estamos atualmente escrevendo uma versão brasileira do livro
(data de publicação ainda indeterminada), na
qual incluiremos entrevistas com executivos
de grandes empresas nacionais sobre a aplicabilidade na realidade de um país como o
Brasil, e quais ajustes são necessários.
Seu livro traz princípios e conceitos
utilizados por empresas de alto crescimento. Se você tivesse que falar exclusivamente para executivos brasileiros, acrescentaria algo, em função das peculiaridades do
nosso mercado interno e da nossa política
fiscal, tributária e trabalhista?
Zorzella - Baseado na minha experiência,
o modelo descrito no livro e aplicável da mesma forma para empresas em qualquer lugar do
mundo. A grande diferença entre empresas,
por exemplo, na América do Norte e no Brasil
é a quais questões o modelo responde. Por
exemplo, os EUA são um mercado estável,
com uma política fiscal, tributária e trabalhista

madura e com compradores bem servidos.
Para a maior parte das empresas, questões
fiscais, tributárias e trabalhistas são menos
estratégicas. Assim, o modelo é usado em
questões como: "como converter uma nova
tecnologia em algo que tenha muito valor para
seus clientes?" No Brasil, algumas das questões mais importantes das empresas têm a
ver com ineficiências da realidade brasileira.
O modelo pode então ser usado em questões
como: "de que forma um software pode ajudar empresas a aliviar seu custo trabalhista?"
Por que é tão difícil promover/desenvolver a cultura de inovação no Brasil?
Zorzella - Existem diversos tipos de
inovação. O Brasil tem muita cultura de inovação no sentido de que as regras e a realidade econômica mudam tão frequentemente e existem tantas ineficiências que não
são atendidas nem pelo setor público nem
privado que as pessoas têm que improvisar.
Improvisação é, por definição, uma forma
de inovação. O problema é que a improvisação se fundamenta em skills, não há um
modelo. Skills são coisas que você pode
treinar e ficar melhor pessoalmente ou em
grupo - como jogar futebol. Quanto mais
você pratica, melhor você fica. Mas inovação baseada em modelos tem um potencial
incomparavelmente maior do que a baseada em skills. Na metáfora do futebol, inovação baseada em modelos será aquela que
o técnico traz para a equipe. Ele tem um
modelo mental de como um jogo funciona. E, observando a equipe jogar, ele pode
(1) melhorar o modelo quando ele vê algo
importante que não se encaixa nele, e (2)
influenciar o comportamento dos jogadores
baseado no seu modelo. Mas (1) tem muito
maior potencial do que (2), mas a profundidade depende da estabilidade. Se as regras
do futebol fossem reescritas todo ano, o papel do técnico seria inútil. No Brasil, porque
as regras são tão contra as empresas e não
confiáveis, e a realidade econômica, fiscal,
tributária e trabalhista muda tanto de forma
arbitrária, as empresas têm dificuldade de

elaborar e aprimorar modelos de longo prazo.
O investimento de tempo, talento, esforço e
recursos nessas questões acaba empurrando
outros itens, como tecnologia, para baixo na
lista de prioridades.
O que as empresas de alto crescimento
que vocês analisaram têm em comum?
Zorzella - O denominador comum que
discutimos no livro é que essas empresas
usam modelos para se entenderem, usam
inovação para aprimorar esses modelos e
validam no mercado toda mudança nesse
modelo antes de investirem.
Quais os maiores desafios a serem
vencidos neste século, pelas empresas que
quiserem crescer/continuar crescendo?
Zorzella - O maior desafio é que os modelos tradicionais de gestão foram elaborados
pensando em competição. Mas crescimento neste século é cada vez mais baseado
em substituição, e não em competição. Por
exemplo, 20 anos atrás, um produtor de minério fundamentalmente competia com outros
produtores do mesmo minério. Usando as
5 forças de Michael Porter, se esse produtor
tivesse baixo custo, baixa competição e alto
poder de barganha com seus compradores,
ele teria lucro. Hoje, no entanto, empresas
como AirBnB, Uber e Facebook estão tirando o mercado de empresas de hotéis, táxis e
editoras. E elas não estão "competindo" com
esses hotéis, táxis e editoras. Elas os estão
substituindo por algo completamente diferente, melhor. E essas empresas são, por dentro,
coisas diferentes. Um estudo da McKinsey
mostrou que nos últimos 20 anos, a menor
parte do crescimento das empresas vem do
aumento de fatia de mercado. No entanto,
a maior parte das empresas dedica a maior
parte dos seus processos, atenção, tempo,
talento e recursos, em questões como "o que
eu posso fazer melhor que meus competidores?" Estas são questões importantes, mas
não tão importantes quanto as oportunidades
de substituição. No entanto, as empresas e a
maior parte dos profissionais não estão preparados para essas novas questões.

"Revenue Growth: Four Proven Strategies":
princípios para potencializar o crescimento do
seu negócio; na foto, Luiz Zorzella (T92) (dir.) e
Josemaria Siota (esq.)

ELEIÇÕES

Duas chapas concorrem à nova Diretoria da AEITA

A eleição da nova Diretoria da AEITA para o biênio 2016-2017 terá duas chapas concorrendo. A chapa Sintonia é encabeçada pelo atual presidente, Flavio Eitor Barbieri (T64). A chapa Protagonismo tem como líder o ex-presidente Marcelo Dias Ferreira (T94). A votação será realizada
somente pela Internet, no sistema da Safevote, de 01/10 a 17/10 (encerramento dia 17/10 no período da manhã). Só poderão votar os associados quites com a anuidade total em 2015. Veja na página 2 do Jornal AEITA como efetuar o pagamento da anuidade, agora com a opção online
(PayPal e pagseguro UOL). Confira os nomes dos demais candidatos e o programa de trabalho de cada chapa.

CHAPA SINTONIA
Presidente: Flavio Eitor Barbieri (T64)

– Aproximação intelectual, social, profissional e a mútua cooperação da comunidade Iteana
– Contribuir, por todos os meios possíveis, para o engrandecimento e bom nome do ITA
– Favorecer o desenvolvimento de estudos e pesquisas no ITA
– Promover e incentivar atividades culturais e prestigiar as tradições do ITA

VALORES COMPARTILHADOS
• O ITA como Centro de formação de profissionais com excelência, promovendo a
tecnologia e a Engenharia no país
• Retribuir de alguma forma ao que foi investido na nossa graduação pelo ITA e
pela sociedade
• Preservar e aumentar o valor do ITA para
o país
• Investir na qualidade do ambiente acadêmico e na excelência do aluno
• Resgate da importância da engenharia e
tecnologia nacional para o desenvolvimento do país

DESAFIO
Quando o desempenho é medido por resultados, o planejamento das atividades tem que ser mais que uma proposta, deve ser um plano diretor de
ações, onde cada agente tem funções preferenciais pré- definidas, agindo em sintonia com a performance prevista do todo e de cada parte.
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Guy

Tornar a AEITA eficiente para:

Heinrich

MISSÃO

Venâncio

Ações sintonizadas com a AEITA e com interesses da comunidade iteana.

Pazini

PROGRAMA

Hiroaki

Venâncio Alvarenga Gomes (T78)

Ajudas ao ITA
- cátedras
- alunos carentes
- tutoria a alunos
- formação executiva
- iniciativas pedagógicas
- centro de inovação
- iniciativas alunos
- divulgação vestibular
- projetos ITA-empresas
- fundo de apoio
Expansão apoio iteanos
- convênios
- assistência saúde
- assistência jurídica
- trabalhos freelancer
- iteanos carentes
Acesso a informações
- cadastrais
- feitos notáveis
- oferta empregos
- livros de iteanos
- competências iteanas
- feedback profissional
Modernização mídias
- publicações atuais
- mídias sociais
- site responsivo
- livros e-book
Eficiência patrocínios
- parcerias
- crowdfunding
- endowement
Parcerias
- FCMF
- ITA, CASD
- empresas tecnológicas
- instituições EC&T
Promoção de Eventos
- tecnologicos
- integração iteanos
- integração regionais
- temas estratégicos
Estudos/public./recom.
- engenharia
- tecnologia
- desenv. ITA/sociedade
Representatividade
- órgãos do ITA
- fóruns de tecnologia

Tomás

Tomás Edgard Ratzersdorf (T59)

Fábio Luzo

Roberto Heinrich (T70)

Lourenção

Diretor Administrativo Adjunto: Fábio Luzo Alves (T92)

Maurício Pazini Brandão (T78)

Souza Aguiar

Diretor Administrativo: Sérgio de Souza Aguiar Carvalho (T79)

Hiroaki Kokudai (T65)

PLANO DIRETOR
Áreas/Promotores
de Ações

Pinski

Diretor Financeiro Adjunto: Paulo Tadeu de Mello Lourenção (T77)

Eduardo Guy de Manuel (T64)

PROMOTORES DE AÇÃO
Sérgio

Diretor Financeiro: Isaac Pinski (T70)

CONSELHO FISCAL
Barbieri

Vice-presidente: Sérgio Luiz de Oliveira (T64)

CHAPA PROTAGONISMO

X
X
X
X
X
X
X

CONSELHO FISCAL
Pedro John Meinrath (T59)
Antônio Wellington Salles Rios (T81)
Antonio José Vitório Domiciano (T86)
Marcelo de Figueiredo Alves (T94)
Thais Franchi Cruz (T01)
Patrick Pedrazzi Caldas (T11)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente:
Marcelo Dias Ferreira (T94)
Vice-presidente:
Christiano Sadock de Freitas (T04)
Diretor Financeiro:
Rafael Antônio da Silva Rosa (T04)
Diretor Financeiro Adjunto:
Daniel Fonseca Lavouras (T94)
Diretor Administrativo:
Arnaldo Rodrigues Barbalho Junior (T77)
Diretor Administrativo Adjunto:
Marcus Gualberto Ganter de Moura (T14)

PROGRAMA
ATIVIDADES E PROPOSTAS PARA 2016-2017
OBJETIVO
Apresentar a Chapa Protagonismo, seus integrantes e sua proposta de valor para a comunidade da
AEITA.
MOTIVAÇÃO
Cenário em julho de 2015
No mundo
• Economia americana em franco crescimento
• Europa com economia razoavelmente estável
• Aumento do comércio entre nações
No Brasil
• Economia brasileira desabando
• Cenário político nacional conturbado
• Corrupção desenfreada em todas as esferas
• Inflação disparando a níveis perigosos
• Falta de perspectiva para os jovens iniciantes na
profissão
• O processo de desindustrialização é forte e a
competitividade do país diminui continuamente,
transferindo empregos para o exterior
• Cenário de emprego de ciência e tecnologia nacional carente
No ITA
• Bom relacionamento da AEITA com o ITA
• Duplicação da escola em andamento
• Qualidade do ensino boa
• Alunos com grande cabedal, capacidade de articulação, mobilizados via redes sociais e com participação de destaque em eventos internacionais de
competição
• Não há mecanismos fáceis para maior integração do
ITA com projetos da indústria e centros de C&T
No corpo de Engenheiros formados no ITA
• Difundidos em todos os segmentos da sociedade
• De engenheiros a gestores
• Elevada capacidade de trabalho
• Formadores de opinião

• Necessidade de mais comunicação e
participação
Tese da Chapa
• O cenário e as condições atuais são
análogas à de uma crise, tais quais encontraram os nossos antepassados que
se mobilizaram e criaram o ITA, no pós 2ª
Guerra Mundial
• A tese da Chapa é a de que está no momento de convocar a comunidade ITEANA
a assumir sua responsabilidade diante das
situações e desafios nos quais está imerso
o ITA e o associado via

PROTAGONISMO
PROPOSTA DE VALOR
DO QUE SE TRATA O PROTAGONISMO
• Evoluir da situação atual dos membros
da comunidade da AEITA de apenas celebração das tradições e festividades do
ITA e tornar cada membro, com a sua boa
formação, dedicação e com a Disciplina
Consciente, um colaborador ativo para
cumprir ao máximo o previsto no Estatuto
da AEITA, que é:
• 2.I- Promover a aproximação intelectual,
social, profissional e a mútua cooperação
entre os seus sócios, defendendo e protegendo suas prerrogativas
• 2.II- Concorrer, por todos os meios
possíveis, para o engrandecimento e bom
nome do ITA
• 2.III- Apresentar sugestões aos órgãos
dirigentes do ITA relativas à sua política
educacional e suas atividades, bem como
referente a qualquer outro assunto relativo
ao pleno desenvolvimento do ITA
• 2.IV- Favorecer o desenvolvimento de
estudos e pesquisas no ITA
• 2.V- Promover e incentivar atividades
culturais e prestigiar as tradições do ITA
• 3- Desenvolver, criar, intermediar relações ou administrar planos e seguros de
saúde, acidentes pessoais e previdência
privada.
Protagonismo na prática
• Interessar-se
• Participar
• Comunicar-se
• Articular
• Negociar
• Avaliar
• Opinar
• Deliberar
• Comprometer-se
• Sustentar

Atuação
• Envolvimento da comunidade iteana incluindo os alunos
• Geração de canais e fomento da participação em redes sociais
• Geração e acompanhamento de pautas
para o ITA e para as organizações onde o
ITA deve protagonizar sua influência (Aeronáutica, Órgãos de C&T, Órgãos de Ensino)
• Geração e captação de fundos de investimento para projetos selecionados
ATIVIDADES PROPOSTAS
Atividades com foco no Associado
Tradições e Valores
• Manutenção do Baile AEITA
• Manutenção do Sábado das Origens
• Atualização do Livro "Histórias para contar, Amigos para encontrar"
Suporte Assistencial
• Ampliar convênios e programas de desconto
• Manter o convênio com a Unimed
• Fazer parcerias com outras instituições
para cursos, palestras e outras atividades
Atividades com foco nos Alunos do ITA
• Suporte financeiro da AEITA ao empreendedorismo dos alunos
• Captura de funding de turmas de Iteanos
para apoio aos alunos (T61)
• Cooperativa de Crédito da AEITA
• Maior aproximação e parcerias com as
iniciativas e alunos
• Manutenção da Bolsa Aluno
• Manter o curso de inglês e implementar outros cursos e palestras no H8 para os alunos
• Suporte às atividades da Empresa Júnior
Atividades com foco na Comunicação
com os Associados
• Desenvolver as lideranças de turma para
engajamento dos associados nos projetos
da AEITA
• Formalizar Conselho Consultivo com um
representante de cada turma para discutir
ações e melhorias para o papel da AEITA
na comunidade
• Desenvolver aplicativo AEITA para redes
sociais (Atualização de dados pessoais
no Banco de Dados, Busca de colegas,
pagamento de anuidades, recebimento de
doações, divulgação de eventos, suporte
à organização de eventos pelos colegas)

Atividades com foco interno AEITA
• Melhoria da plataforma eletrônica de
trabalho (emissão de títulos e integração
com a coleta bancária) e aplicações complementares de gestão
• Encerramento da impressão do antigo
jornal e aumento das publicações eletrônicas para cortar custos significativos
• Apoiar as regionais da AEITA
Atividades com foco no ITA
• Acompanhar e apoiar a expansão do ITA
• Buscar oportunidades de desenvolvimento de projetos de apoio à infraestrutura, pesquisa e currículo do ITA
Atividades com foco no ecossistema empresarial
• Aproximar AEITA e FCMF no incentivo à
criação de empresas de inovação
• Buscar desenvolver parcerias formais
com fundos de financiamento privados e
governamentais em apoio aos projetos
• Desenvolver parcerias com os Parques
Tecnológicos da região de SJC para suporte a projetos empresariais e lançamento de
startups tecnológicas
Atividades com foco em influência política
• Criar grupos temáticos e fóruns para
acompanhamento regular de temas de interesse do ITA para formação de opinião
pública na sociedade
PLANO DE TRABALHO
2016 - As atividades têm caráter exploratório e de design
• Criação de rapport dos recém chegados
com o ITA, as turmas do ITA e alunos
• Criação de grupos temáticos de interesse
nos projetos e atividade de planejamento
• Especificação das aplicações da plataforma de trabalho da AEITA
• Especificação na criação das redes sociais de participação
• Negociar as condições para projetos nos
Parques Tecnológicos
• Realização de fórum de avaliação de
progresso em junho e novembro de 2016
e redirecionamento
2017
• Desenvolvimento e implantação das plataformas e aplicações para redes sociais
da AEITA
• Maturar os projetos de funding de apoio
às iniciativas
• Desenvolver os projetos junto aos Parques Tecnológicos
• Realização de fóruns de avaliação de
progresso em junho e novembro de 2017
e redirecionamento
Contamos com você para protagonizar
este projeto!

ITA INFORMA

Comissão prepara lista tríplice
para escolha do novo reitor
Terminou no dia 1º de setembro o prazo para inscrições de potenciais candidatos ao cargo de reitor do ITA. Uma Comissão de Alto Nível nomeada pelo Ministério
da Defesa (MD) irá conduzir o processo de escolha.
A análise das propostas dos candidatos dará origem a uma lista tríplice, que será encaminhada ao Comandante da Aeronáutica que, após validação, encaminhará
o documento ao ministro da Defesa. Os critérios para a postulação do cargo de reitor do ITA são:
• Formação acadêmica de alto nível, experiência técnico-científica e competência profissional nas áreas de atuação do ITA, demonstradas no curriculum vitae;
• Experiência gerencial e administrativa envolvendo atividades de relacionamento com instituições de ensino superior, de pesquisa, desenvolvimento e de
fomento, do Governo e da sociedade em geral;
• Notoriedade junto às comunidades acadêmica, científica ou tecnológica;
• Entendimento e comprometimento com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do ITA, seus complementos e outros documentos disponibilizados
pelo ITA, com o Plano Setorial do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e com a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Comando da Aeronáutica (COMAER);
• Visão de futuro voltada para as áreas de atuação do ITA;
• Capacidade de liderança para motivar os corpos docente e discente e os demais servidores e colaboradores do ITA; e
• Competência para propor soluções e capacidade para enfrentar desafios e superar obstáculos com o objetivo de fortalecer a atuação do ITA.
A COMISSÃO DE ALTO NÍVEL É COMPOSTA POR:
• Doutor Carlos Américo Pacheco, Ex-Reitor do ITA, Presidente.
• Ten Brig Ar Refm Reginaldo dos Santos, Ex-Reitor do ITA, Membro convidado.
• Maj Brig Ar Wander Almodovar Golfetto, Representante do EMAER, Membro.
• Pesquisador Doutor Osvaldo Catsumi Imamura (IEAv), Representante do DCTA, Membro.
• Professor Doutor Karl Heinz Kienitz (ITA), Representante da Congregação do ITA, Membro.
Essa comissão buscará identificar, dentre os membros das comunidades científica, tecnológica e empresarial, nomes que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas estabelecidas para o ITA. Mais informações sobre o processo, incluindo o edital completo, podem ser obtidas no endereço www.ita.
br/comissaoaltonivel2015.

EVENTO

Sábado das Origens tem eleições e tradicional Churrasco
Será no dia 17/10 (sábado) o tradicional encontro da Comunidade Iteana! Este ano haverá eleições para a nova Diretoria da Associação. Após a Prestação de Contas da atual Diretoria e a divulgação
do aresultado da votação, teremos o glorioso Churrasco.
ATENÇÃO: Este ano, os convites só serão vendidos antecipadamente, uma vez que a AEITA não obteve patrocínio integral por
parte das empresas parceiras. Assim, para garantir sua presença
no Churrasco, é necessário comprar os convites antecipadamente - até o dia 30/09. O evento será dimensionado de acordo com
o número de participantes verificado pela venda dos convites.
Não serão vendidos convites no dia do Churrasco. Contamos com a sua compreensão e colaboração.
CONVITES
Para adquirir o seu convite, basta fazer um depósito para a
AEITA de acordo com o número de pessoas (R$ 80,00 por pes-

soa, crianças até 6 anos não pagam; a partir de 7 anos já pagam
inteira) e enviar o comprovante para eventos@aeita.com.br.
ATENÇÃO: É necessário o envio do comprovante com os nomes completos dos participantes.
No dia do evento os nomes dos convidados estarão na lista
de entrada e todos receberão uma pulseira para entrada no churrasco.
FORMA DE PAGAMENTO:
Depósito, DOC ou Transferência Bancária ATÉ O DIA 30/09/2015
Banco Santander - 033
Agência: 3983 - C/C: 13003252-1
CNPJ: 53.318.408/0001-72
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA
Qualquer dúvida entrar em contato conosco pelo e-mail eventos@aeita.com.br ou telefone (12) 3941-4002, com Elaine.

PROGRAMAÇÃO

TARIFAS PROMOCIONAIS

HORÁRIO

LOCAL

ATIVIDADE

9h

Auditório Lacaz Netto

Welcome coffee – Recepção e registro dos participantes e eleição da Diretoria

9h

Auditório Lacaz Netto

A.G.O. Primeira convocação

10h

Auditório Lacaz Netto

A.G.O. Segunda convocação

10h15

Auditório Lacaz Netto

Prestação de contas

11h

Auditório Lacaz Netto

Resultado das Eleições

11h15

Auditório Lacaz Netto

Posse e Palavra do novo presidente da AEITA

11h30

Auditório Lacaz Netto

Palavra do Reitor do ITA

12h

Auditório Lacaz Netto

Encerramento

12h

COCTA

Churrasco COCTA

16h

COCTA

Encerramento do Churrasco

HOTEL NACIONAL INN
Categoria Tarifa acordo Net
Suíte superior Single R$ 168,00
Suíte superior Duplo R$ 188,00
Suíte superior Triplo R$ 248,00
*Todas as tarifas possuem café da manhã incluso
– serviço servido no restaurante, e Internet free
Estacionamento/Hospedagem:
R$ 10,00 por veículo
Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9009
Jardim Oswaldo Cruz - SJCampos-SP
CEP 12216-550 - Tel. (12) 3947-0000
vendas@hotelnacionalsjc.com.br
HOTEL DAN INN
Categoria Tarifa acordo Net
Suíte superior Single R$ 118,00
Suíte superior Duplo R$ 158,00
Suíte superior Triplo R$ 188,00
*Todas as tarifas possuem café da manhã in-

cluso – serviço servido no restaurante, estacionamento (1 veículo por apto) e Internet free
Av. João Guilhermino, 287 - Centro
São José dos Campos-SP
CEP 12210-131 - Tel. (12) 3941-8588
eventos@dansjc.com.br
NOVOTEL
Tarifa especial para o Grupo
Diária em Apartamento Single ou Duplo – R$
197,00 + 5% ISS
Observações
• Café da manhã incluso quando servido no
Restaurante 365 (segunda a sexta das 6h30 às
10h. sábados, domingos e feriados, das 6h30
às 10h30)
• Check-in a partir das 12h e Check-out até as 12h
• Internet Wi-Fi e Estacionamento são cortesia
• Cobramos 5% Imposto Sobre Serviço (ISS)
por apto por dia

• Cobramos R$ 2,00 de taxa de turismo por
apto por dia (opcional)
• Tarifas comissionadas em 10% (sobre o valor da diária sem o ISS)
• Não trabalhamos com apartamentos triplos
ou quádruplos, não dispomos de camas extras
• Política de CHD: Podemos acomodar até
02 crianças menores de 16 anos como cortesia em um sofá cama nos apartamentos
com 01 cama de casal e acompanhadas
dos pais – obrigatória a apresentação dos
documentos da criança (RG ou Certidão de
Nascimento)
3 FORMAS DE PAGAMENTO E GARANTIAS
• Aceitamos cartões de crédito (American Express, Visa e Mastercard) – não parcelamos,
cartões de débito (VisaElectron, Redeshop,
ELO) e dinheiro. Não aceitamos cheque.
• Pagamento direto no hotel: Pagamento antecipado até 10 dias antes da data de entrada

Cardápio
• ENTRADA
Coquetel de frutas
Batida de maracujá e Caipirinha
Tábua de frios: frios, queijos, antepastos,
patês e pães.
• BEBIDAS
Cerveja Skol
Refrigerante KS (Coca-cola, Coca-cola Zero,
Guaraná Antárctica Normal e Diet).
Água mineral natural e gaseificada
Chope
• CARNES
Linguiça Aurora
Picanha maturada
Alcatra em peça
Contra-filé
Maminha em peça
Cupim
Ponta de agulha (costela)
Coração de frango
Coxa e sobrecoxa de frango
Pernil Suíno
Cordeiro
Peixe
• GUARNIÇÕES
Salada American Cheese
Saladas Variadas (beterraba, cenoura, vagem etc).
Salada verde (rúcula, alface, acelga e outros).
Farofa de bacon
Maionese
Vinagrete
Batata Palha
Arroz branco
• SOBREMESA
Sorvete com calda
do grupo, porém será solicitada uma garantia
para bloqueio
• Pagamento através de cartão de crédito: 50%
de entrada através de depósito bancário no ato
da confirmação do bloquei e o restante em cartão de crédito efetuado ao final da hospedagem
de acordo com autorização
• Pagamento faturado: 50% de entrada através de
depósito bancário no ato da confirmação do grupo
e o restante faturado com prazo de 10 dias após a
saída do grupo (desde que a agência/empresa tenha
cadastro liberado para o faturamento na rede Accor)
• O não recebimento de garantia ou pagamento
nos prazos estipulados implicará no cancelamento automático do bloqueio
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 2200 - SCampos – SP
CEP 12245-031
Tel. (12) 4009-7800 • Fax (12) 3921-1860
reservas.novotelsjc@accor.com.br/www.novotel.com.br

• CRIAÇÃO • EDITORAÇÃO
• DIAGRAMAÇÃO • ARTE FINAL
TEL.: (12) 3939-7676 | 99136-0770

ESPAÇO DOS ALUNOS

Bixos participam de projeto de
Produção e Caracterização de Biodiesel
Os resultados obtidos pelos 180 alunos do 1º ano do ITA, no desenvolvimento
do projeto de Produção e Caracterização de
Biodiesel foram apresentados no I Workshop
de Projetos da Disciplina QUI-18, organizado
no dia 23 de junho pelo Departamento de
Química. Dentre as quatro turmas participantes, a que apresentou o melhor trabalho foi a
T19-4 (veja nomes nesta página). O grupo
produziu biodiesel a partir do óleo de canola,
por um processo de etanólise, via catálises
ácida, básica e mista.

Profª Maria Márcia Murta, palestrante convidada da UnB

Durante o workshop, o aluno Leandro Ygor Loli (T19-2) foi premiado com
uma lamparina com biodiesel produzido
pela turma, pela liderança e entusiasmo
demonstrados por ele, ao intermediar os
contatos entre os professores e todas as
turmas. Também foram premiados os três
melhores pôsteres apresentados.
A entrega dos prêmios aos autores dos
pôsteres ocorreu no dia 6 de agosto. O 1º
lugar ficou com a T19-4, o 2º, com a T19-2
e o 3º, com a T19-1. Na oportunidade, foi
realizada uma apresentação de QUI-28 da
Profª Maria Márcia Murta, palestrante convidada da Universidade de Brasília (UnB), que
falou sobre o tema: "Considerações sobre o
Desenvolvimento da Ciência: dos Primórdios
à Inovação Tecnológica".
UMA INICIATIVA INOVADORA
O projeto de Produção e Caracterização de Biodiesel faz parte das atividades
de expansão do ITA. Atendendo à solicitação de desenvolvimento de novas metodologias de ensino, o Departamento de
Química da escola propôs a realização de
projetos de cunho tecnológico. Para viabilizar a iniciativa com um acréscimo de 50%
no número de alunos nos laboratórios, foram contratados cinco pesquisadores via
projeto EXPANITA (que tem como objetivo

suportar a expansão das atividades da graduação).
“A primeira etapa do projeto de Produção e Caracterização de Biodiesel foram
exposições teóricas, discussões e atividades práticas para o desenvolvimento do
conhecimento relativo ao tema e às técnicas de caracterização”, explica a chefe
do Departamento de Química do ITA, Profª
Dra. Elizabete Yoshie Kawachi. Em uma
segunda etapa, os alunos desenvolveram
seus projetos, tendo liberdade de variar
alguns parâmetros, visando a obtenção
de resultados diferenciados, sempre sob
orientação dos pesquisadores.
Os 180 alunos foram divididos em
quatro turmas. Cada turma escolheu uma
matéria-prima (óleo) e um tipo de processo,
subdividindo-se em sete equipes. Duas equipes trabalharam catálise ácida, duas equipes
trabalharam catálise mista e três equipes
trabalharam catálise básica. Todas as 28
equipes apresentaram individualmente seus
resultados na forma de pôster. As quatro
turmas apresentaram uma compilação dos
resultados obtidos por suas sete equipes, na
forma de apresentação oral.
As T19-1, T19-3 e T19-4 mostraram
os resultados da etanólise de óleo de soja,
e a T19-2, da butanólise de azeite de oliva.

Resultados foram apresentados
em workshop

MELHORES PAINÉIS
APRESENTADOS EM QUI-18
1º LUGAR: DA T19-4
Ana Beatriz Costa Cavalcanti
Eduardo Henrique Ferreira Silva
Erika Rizzo Aquino
Gabriela Diniz da Silva
Guilherme Corrêa de Freitas
Manoel Maurício Neves Gumes
Marcelo Henrique dos Reis Sousa
Maxwell Nogueira Peixoto
2º LUGAR: DA T19-2
Erik Gabriel Araújo de Medeiros
Ícaro de Almeida Varão
Nilton Lucas Feitosa
Pedro Alves de Souza Neto
3º LUGAR: DA T19-1
Davi Mendes Tenorio - 1º Ten Av
Eduardo dos Anjos Rodrigues
Gieser Augusto R. Duarte - Cap QOAV
Rodrigo Janowski Zandoná - 1 Ten Av

T19 APRESENTOU O MELHOR TRABALHO
Ana Beatriz Costa Cavalcanti-André
Bergo de Moraes-Bernardo Michael M. M.
Barbosa-Breno Dabela Luna-Caio Cesar
Rocha Lima-Caio de Carvalho Silva Freire-Daniel Rocha Lopes-Diego Alves Leite-Dylan
Nakandakari Sugimoto-Eduardo Aidar Martins Caldas-Eduardo Henrique Ferreira Silva-

-Erika Rizzo Aquino-Fernando dos Santos
Silva-Francisco Vinícius Oliveira Alves-Gabriel
Hora de Sá-Gabriel Oliveira Martins-Gabriela
Diniz da Silva-Guilherme Corrêa de Freitas-Guilherme Henriques Caetano-Jefferson
Gabriele Collaço-João Lucas Fernandes dos
Santos-João Luiz Vieira Maciel Borges-João

Marcos Cardoso Ramos da Silva-João Paulo Cassemiro Marques-João Smith Vieira
Jacome-José Antonio de Faria Neto-Júlio César Ferreira Filho-Kevin de Lima Alves-Letícia
Beatriz Agra Santos-Lucas Lupepsa Latyki-Manoel Maurício Neves Gumes-Marcelo
Henrique dos Reis Sousa-Márcio Suguiyama

de Abreu-Mateus Henrique Costa Guia-Mateus Vasconcelos Siqueira-Maurício Bandeira Barros-Maxwell Nogueira Peixoto-Murilo
Gelly Guarnieri-Pedro Soares da Costa Mota e
Souza-Rafael de Oliveira Prado-Rodrigo Aragão Santos-Thiago Filipe de Medeiros-Victor
Hugo Vianna Silva-Victor Rebouças Covre

Curso de inglês gratuito para bolsistas
Começou no dia 5 de agosto o curso
de inglês para oito bolsistas de graduação do ITA, oferecido pela AEITA e AASD
(Associação Acadêmica Santos Dumont).
Para essa ação, foi realizada parceria com
a escola de línguas Wizard.
Desde 2012, o programa Bolsa Aluno,
idealizado pela Associação em parceria
com a DIVAL/NUCESO-GIASJ, possibilita
apoio financeiro a alunos em condições

sociais vulneráveis, por meio da AEITA,
em parceria com a AASD. Os bolsistas
recebem R$ 400 mensais, sendo metade
paga pela AEITA (por meio de doações da
comunidade iteana e da empresa colaboradora Lote45 ao FADA – Fundo AEITA de
Apoio) e metade pela AASD – Associação
Acadêmica Santos Dumont.
O curso de inglês, com duração de
um ano, será gratuito para os bolsistas. A

AEITA, com as doações recebidas para o
programa Bolsa Aluno, pagará as mensalidades e material. O objetivo é proporcionar
a formação em língua estrangeira, fundamental para qualquer área de atuação.
Como parte da parceria, a Wizard estabeleceu um valor diferenciado e ministrará o curso no próprio H-8. Haverá um
professor exclusivo para o ITA, mas os
alunos poderão usufruir das dependências

de qualquer unidade Prime da escola de
línguas. Também estão incluídas no programa as aulas do English Club e Wizard
Help.
Em nome dos estudantes beneficiados, a AEITA agradece a colaboração de
todos os parceiros que, com essa ação,
estão contribuindo com a formação e a
qualificação de futuros engenheiros do
ITA.

ITEANOS EM DESTAQUE

Ordem do
Mérito da Defesa

ITA Rocket Design fica em 2º nos EUA

O diretor do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Leonel
Perondi (T80), recebeu em junho, em
Brasília, a Ordem do Mérito da Defesa (grau de Comendador). Criada em
Leonel Fernando Perondi (T80)
2002 pelo Decreto 4.263, a condecoração da Ordem do Mérito da Defesa visa homenagear personalidades brasileiras ou estrangeiras que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas, além dos militares que
se destacaram no exercício da profissão. O reconhecimento é estendido a organizações
militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras.

O trabalho "Detecção de mudanças em imagens SAR multitemporais
das bandas X e P utilizando informações das coerências entre elas",
de Rafael Antonio da Silva Rosa
(T04), aluno de doutorado no ITA e
diretor da AEITA, foi um dos os três
melhores artigos apresentados no
XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR), realizado
Ademar (Furnas), João Bosco (Santo Antônio
entre os dias 25 e 29 de abril desse
Energia) e eu. Eles são clientes da empresa que
ano em João Pessoa-PB.
trabalho (Bradar) que cederam as imagens para
Além de aluno do curso de doutorado
que eu fizesse o trabalho.
do Programa de Pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação, na área de Telecomunicações do ITA, Rafael também
é funcionário da Bradar (empresa do grupo Embraer Defesa e Segurança). Ele redigiu o
trabalho em coautoria com o seu orientador Prof. David Fernandes e o Eng. João Bosco
Nogueira Júnior, da Santo Antônio Energia, cedente das imagens geradas pela Bradar e
parceiro no desenvolvimento realizado.
Fonte: site do ITA

PARA USO DOS CORREIOS

A ESAF (Escola de Administração Fazendária), do Ministério da Fazenda, divulgou em 2014 o processo de seleção no qual ofereceu bolsas de estudos
para servidores públicos para cursar pós-graduação em Políticas Públicas na
Universidade de Tóquio. A iniciativa faz parte das diretrizes definidas no Plano de
Capacitação do MF, executado pela Diretoria de Cooperação da ESAF e objetiva
oferecer aos candidatos a oportunidade de obter uma formação internacional de
alto nível na área econômica. Tatiana Nagata, iteana da T04, servidora da Comissão de Valores Mobiliários – CVM/MF foi a única brasileira selecionada este ano
para estudar na Universidade de Tóquio.

Diretor da AEITA
é premiado

Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Vaga exclusiva para MBA em Tóquio

A equipe formada por alunos dos Cursos de Engenharia Aeroespacial, Aeronáutica
e Mecânica-Aeronáutica do ITA, liderada pelo aluno Dalton Meneses (engenheirando da
Turma ITA 2015) e pelo Engenheiro Eduardo Jourdan (Turma ITA 2014), obteve um excelente desempenho no Rocket Design, a competição mundial de foguetes de sondagem
universitários, ocorrida em Green River, Utah, EUA, em junho.
Os iteanos conquistaram a segunda posição, dentre mais de 46 universidades de vários países do mundo, dividindo o pódio com a equipe do MIT, que foi a primeira colocada.
O foguete atingiu uma altitude de 7.471 ft (2,2 km) e uma velocidade máxima de Mach 0,6
(758 km/h). O motor foi projetado e construído pela equipe. O foguete foi completamente
recuperado com uso de paraquedas, após ter sido localizado no meio do deserto de Green
River por meio da eletrônica embarcada, que forneceu as coordenadas precisas do ponto
de queda.
Este é o melhor resultado da história da equipe e um grande destaque do Brasil em
competições internacionais de estudantes de engenharia.
Fonte: Prof. Flávio Bussamra/ITA

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___

ciar desde um a centenas de
A Cloud8, do iteano Renato Weiner (T94), recebeu da
servidores de sua nuvem, não
importando se ela está espaAmazon Web Service (AWS) o
lhada em quaisquer dos 8 dataprêmio Technology Partner da
centers da Amazon ou se está
América Latina. O reconhecisegmentada em diversas conmento foi anunciado em maio,
durante o Summit 2015 São
tas independentes. O Cloud8 as
agrega e melhora sensivelmente
Paulo. “Esse prêmio reconhece
a produtividade da gestão.
o valor agregado do produto ao
A solução de gerenciaAWS para centenas de clientes,
mento de Cloud Computing
nossa qualidade e suporte técoferecida pelo Cloud8 connico”, comemorou Weiner.
Renato Weiner (T94)
A empresa criada por Weiner
templa também quem gostaria
apenas de experimentar os serviços da
em 2011 tem como foco o gerenciamento
Amazon ou se sente intimidado com a
de infraestrutura de Clouds na Amazon. O
complexidade e a curva de aprendizado. O
objetivo é propiciar aos clientes a redução da
sistema foi desenhado para ser o mais incomplexidade de gerenciamento de uma intuitivo possível, com termos e checagens
fraestrutura de Cloud Computing, bem como
familiares aos gestores de negócios e
monitorar os custos, evitando eventuais
também aos desenvolvedores. De acordo
surpresas causadas por uso desnecessário
com o site da empresa, em cinco minutos
de recursos da nuvem. O Cloud8 fideliza o
é possível criar um servidor com chave de
cliente AWS e o ajuda na jornada de adoção
acesso e grupo de segurança em seu sisdo Cloud, deixando transparente o custo vatema operacional de preferência.
riável, automatizando processos e melhoranContato do Renato Weiner: renato.
do a segurança.
Por meio de uma ferramenta intuitiva e
weiner@cloud8.com.br. Conheça melhor
de alta performance, o usuário pode gerena Cloud8: www.cloud8.com.br

Equipes do ITA e do MIT: vencedoras do Rocket Design 2015

Em ___/___/____ Ass __________________________

Cloud8 recebe prêmio da Amazon

