Jornal AEITA
Informativo da Associação dos Engenheiros do ITA

Novembro/Dezembro 2015 • N0 111

Perfeita
sintonia
O clima do Sábado das Origens 2015 não poderia
ser mais perfeito: o encontro de gerações resultante
da apresentação dos projetos dos alunos, coordenados pelos professores e apoiados pela T61, mostrou
o quão frutífera pode ser essa interação. Perfeita sintonia, no mais autêntico espírito iteano. Págs. 6 e 7

O veterano Ozires Silva (T62): exemplo de vida para a moçada

Encontro de gerações formando uma corrente
do bem para o ITA e a comunidade iteana

Olha a T78 aí, gente! Muito bem representada

Newton de Mattos Pitombo (T53): decano dos ex-alunos tem
100% de presença no Sábado das Origens

Troca de comando
A chapa Protagonismo, encabeçada por Marcelo Dias Ferreira (T94), venceu as eleições para a Diretoria da AEITA, por 162 votos. A chapa Sintonia, encabeçada pelo atual presidente, Flavio Eitor Barbieri (T64), teve 143 votos. 30 iteanos votaram em branco. A diretoria eleita é integrada por iteanos de quatro
turmas diferentes. Conheça as principais iniciativas planejadas pela nova gestão. Pág. 5

Marcelo Dias Ferreira
(T94), presidente

Christiano Sadock de
Freitas (T04), vice-presidente

Rafael Antônio da Silva
Rosa (T04), diretor
financeiro

ITAndroids e Leviatã
fazem bonito!
A ITAndroids, equipe de robótica do ITA, venceu
pela quarta vez consecutiva a Competição Brasileira e Latino-Americana de Robótica (CBR/
LARC) (29 de outubro a 1 de novembro), na
categoria Robocup 2D Soccer Simulation.
A equipe Leviatã, do ITA, foi a campeã
na classe Advanced, da 16ª Competição
SAE BRASIL AeroDesign, realizada no DCTA
nos dias 30 de outubro a 2 de novembro.
Pág. 12
Os principais prêmios conquistados pela ITAndorids na Competição Latino-Americana de Robótica

Daniel Fonseca
Lavouras (T94), diretor
financeiro adjunto

Arnaldo Rodrigues
Barbalho Junior (T77),
diretor administrativo

Marcus Gualberto Ganter
de Moura (T14), diretor
administrativo adjunto

Novo reitor do ITA
A Comissão de Alto Nível, designada para a composição da lista tríplice dos candidatos a reitor do ITA, encerrou seus trabalhos e encaminhou,
no final de outubro, o resultado para o Diretor-Geral do Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial. A lista é composta pelos seguintes
candidatos, listados em ordem alfabética: Anderson Ribeiro Correia, João
Luiz Filgueiras Azevedo e Ricardo Magnus Osório Galvão. Pág. 10
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Que o amor, a paz,
a tolerância e a
solidariedade estejam em
nossas vidas no novo
ano que se anuncia.
Feliz 2016!

SECRETARIA

Atualização do
Banco de Dados
A AEITA está complementando os dados de seu cadastro de associados, visando oferecer um atendimento eficiente
e de qualidade às demandas
da comunidade. Assim, solicitamos a gentileza de nos fornecer, até o dia 31/01/2016, o
número de seu CPF, a ser incluído no seu cadastro.
E-mail: aeita@aeita.com.br
ou tel. (12) 3941-4002.

Prestação de contas 2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AEITA 2014 ATÉ JUNHO DE 2015
2014
2015 até junho
Saldo Inicial c/c
13.040,32
12.291,38
Saldo Inicial aplicação
81.602,39
5.012,81
Saldo Inicial CDB DI
14.956,11
16.212,69
Saldo Inicial Total
109.598,82
33.516,88
DESPESAS
Salários
Encargos (emp, func)
Beneficios (funcion)
Impostos (empresa)
Terceiros
Consumo escritório
Viagens, reuniões
Outros
Patrocínios AEITA
Projeto Banco de Dados
Jornal
SDO / outros eventos
Projeto MKT Digital
SDO / BAILE
Site
Sábado de Projetos
Total Despesas

TOT. ANO
-95.540,89
-52.093,60
-28.056,27
-558,71
-21.123,00
-20.085,36
-5.791,47
-19.973,62
-2.409,12
-5.472,95
-27.742,73
-4.330,00
-5.400,00
-101.119,01
-4.254,40
-3.663,52
-397.614,65

TOT. ANO
-45.253,59
-23.729,27
-10.326,52
-140,27
-15.713,00
-9.081,63
-2.841,00
-18.272,65
-400,00
-9.200,00
-11.047,75

RECEITAS
Anuidades
Anúncios-Jornal / Site
Baile convites dep/doc/trans
Patrocínios Baile
Baile convites cartão
Endowment
Anel /Placas/Outros eventos
Livro
Remuneração AEITA Unimed
Total Receitas

TOT. ANO
209.872,41
3.000,00
17.402,50
30.000,00
21.005,17
0,00
3.294,93
10,70
30.000,00
314.585,71

TOT. ANO
201.429,23
5.700,00

Saldo Final c/c
Saldo Final aplicação
Saldo Final CDB DI
Saldo Final Total

12.291,38
5.012,81
16.212,69
33.516,88

3.079,07
105.012,33
16.968,78
125.060,18

-6.000,00
-2.950,00
-3.385,86
-158.341,54

22.000,00
229.129,23

AEITA de casa nova
A sala da AEITA mudou. Agora a sede da
Associação fica no final do corredor interno
da Eletrônica, na sala 2216-A. Venha conhecer a nossa nova casa!
Como chegar:
Opção 1 - Estando no corredor
principal, após a sala da Reitoria, entrar no segundo corredor à direita (corredor interno da Eletrônica) e prosseguir até o final.
Opção 2 - Subindo pela escada da
COPITA (papelaria e fotocópias), virar
à direita e entrar no segundo corredor
à direita (corredor interno da Eletrônica). Prosseguir até o final do corredor.
Aguardamos sua visita!
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brigado!
Agradecemos àqueles que estão em dia com
a anuidade 2015 da AEITA. Aqueles que ainda não
efetuaram o pagamento e desejam fazê-lo, podem
utilizar o Sistema PayPal.
Por meio do PayPal, é possível pagar com cartão
de crédito e parcelar o pagamento em até 3 vezes. O
valor mínimo da anuidade para 2015 é de R$ 250,00.
Se não quiser pagar a sua anuidade via PayPal,
entre em contato com a AEITA e solicite o seu boleto: aeita@aeita.com.br ou (12) 3941-4002.
Convidamos toda a comunidade a participar
das atividades da AEITA, sugerindo novos projetos e
engajando-se naqueles que já estão em andamento.
Participem!

VOCÊ SE LEMBRA?
Além dos gagás homéricos, você se
lembra do sufoco para conseguir patrocínio
para as atividades extracurriculares do ITA?
Aerodesign, Robótica, Baja, Viagens etc.?
Pois bem. Agora que você já passou
por tudo isso, chegou a sua oportunidade
de ajudar o bixaral a tocar essas e outras
atividades. Se 20% dos 5000 iteanos vivos doassem R$10,00 cada um, já seriam
R$10.000,00! Se conseguir o patrocínio de
sua empresa, melhor ainda!
E você pode direcionar sua doação para
a atividade que mais fale ao seu coração.
Foi para isso que a AEITA criou o FADA Fundo AEITA de Apoio, um canal com contas separadas para cada finalidade.
Veja na tabela ao lado como se comportou o Fundo em 2014 e 2015: —
O FADA conta com doações mensais
(como no caso de apoio a alunos carentes)
e doações para atender a solicitações pontuais dos alunos ou do CASD. Você escolhe
a modalidade que preferir.
É só fazer um depósito na conta abaixo
e enviar um e-mail para aeita@aeita.com.
br informando o destino de sua contribuição. Se preferir, pode pedir para não ser
identificado. Você também pode doar via
cartão de crédito VISA.
Banco Santander (033)
Agência 3983
Conta 13003251-4
CNPJ 53.318.408/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FADA 2014 ATÉ JUNHO DE 2015
2014
CONTA
Saldo Inicial c/c ENTRADAS SAÍDAS
Aplicação
FADA
1.316,43
1.000,00
2.509,70 0,00
Atlética
0,00
0,00
0,00
0,00
AeroDesign
0,00
0,00
0,00
0,00
Foguete
0,00
0,00
0,00
0,00
CasdVest
0,00
5.199,00
0,00
0,00
Aluno
2.900,00
580,00
800,00
0,00
ITAbits
0,00
0,00
0,00
0,00
Casa de Repouso
100,00
11.900,00 11.600,00 0,00
Bolsa Aluno
5.301,77
76.507,08 47.250,00 14.903,54
AEITA
0,00
10.000,00 10.000,00 0,00
Olimpiada de Matemática
0,00
0,00
0,00
0,00
EducAção
0,00
0,00
0,00
0,00
CILAMCE 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
Débora Ornelas
0,00
300,00
300,00
0,00
Casdinho
560,00
1.340,00
1.140,00 0,00
FAEC/FEED
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Total em CC
10.178,20
Saldo da Aplicação Bolsa Aluno
Saldo da Aplicação FAEC
CONTA
FADA
Atlética
AeroDesign
Foguete
CasdVest
Aluno
ITAbits
Casa de Repouso
Bolsa Aluno
AEITA
Olimpiada de Matemática
Estágio Holanda
CILAMCE 2010
Débora Ornelas
Casdinho
FAEC/FEED
Saldo Total em CC

6.398,22
890,08
2015 ATÉ JUNHO
Saldo Inicial c/c ENTRADAS
193,27
14.580,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199,00
0,00
2.680,00
0,00
0,00
0,00
400,00
600,00
19.655,31
46.803,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,00
600,00
0,00
0,00
29.701,04

SAÍDAS
14.865,49
0,00
0,00
0,00
5.200,00
520,00
0,00
500,00
27.374,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00

Aplicação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Final
193,27
0,00
0,00
0,00
5.199,00
2.680,00
0,00
400,00
19.655,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,00
0,00
28.501,04

Saldo Final
478,37
0,00
0,00
0,00
1,00
2.160,00
0,00
500,00
13.084,85
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
860,00
0,00
17.325,48

Saldo da Aplic. Bolsa Aluno
50.078,37
Saldo da Aplic. FAEC/FeedCenter 947,45
Na planilha estão os saldos de todas as rubricas e também das aplicações do Bolsa Aluno e do FAEC.
Em 2014 pagamos 97 bolsas e, em 2015, até o mês de junho, pagamos 64 bolsas. Com a verba da
Bolsa Aluno compramos e emprestamos um notebook a um aluno, que precisava do computador para
os estudos; ajudamos com bolsa de maior valor um aluno em tratamento psiquiátrico; ajudamos em
eventos de palestras educativas aos alunos etc. Desde agosto/15, em complemento ao valor da Bolsa
Aluno, a AEITA paga um curso de inglês na Wizard, para nove alunos bolsistas, que optaram por fazer
o curso. Atualmente, temos quatro bolsistas recebendo R$ 400,00 por mês e nove bolsistas recebendo R$ 400,00 + o curso de inglês. O custo mensal da Wizard para os nove bolsistas é de R$ 2.151,00.
O projeto Bolsa Aluno AEITA tem a parceria da AASD, que colabora com R$ 200,00 por aluno.

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.
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(Mtb. 18.368)
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Laboratório de Simulação de Voo do ITA
Simuladores de voo são importantes
não apenas para treinamento de pilotos.
Também são ferramentas para desenvolvimento de aviões, helicópteros e outros
tipos de aeronave. Sistemas de aeronaves
podem ser projetados com o auxílio de
simuladores de voo. Os simuladores de
voo podem ser utilizados em vários estágios desde a concepção até a fabricação
e aperfeiçoamentos da aeronave. Eles são
importantes como ferramenta de engenharia, que além de poupar tempo e dinheiro, auxiliam na investigação de acidentes
aéreos, na proposição de modificações na
aeronave e na verificação de desempenho
e conformidade. Assim sendo, é muito
importante sua larga disseminação e utilização no aprimoramento de nossa tecnologia aeroespacial.
O simulador do ITA foi adquirido com
recursos do Projeto FINEP-CAPTAER II,
que dando continuidade ao Projeto FINEP-

-CAPTAER, tem por objeto a “Capacitação
Tecnológica e Formação de Recursos Humanos para o Setor Aeronáutico – II”. O
projeto é coordenado pelo Prof. Fernando

Toshinori Sakane e proposto e executado
pelo ITA com o apoio da Fundação Casimiro Montenegro Filho - FCMF, com recursos
da FINEP – Financiadora de Estudos e Pro-

Figura 1- Esquema geral do simulador adquirido pelo Programa CAPTAER II.

jetos. Conta ainda com a participação da
Embraer como cofinanciador do projeto. O
Programa contempla a criação de vários
Laboratórios no ITA, destinados à realização de pesquisas e ao uso em ensino de
graduação e pós-graduação.
A escrita da especificação para a aquisição do simulador de voo foi um processo que demandou considerável esforço
e tempo dos professores Bento Mattos e
Ney Secco, envolvendo visitas a algumas
escolas de aviação e fabricantes de simuladores e análise dos requisitos da Agência
de Aviação Civil (ANAC). Após essa fase,
decidiu-se por uma configuração de um
avião bimotor turboélice da aviação geral.
A empresa vencedora da licitação propôs
uma configuração na qual os equipamentos da “cabina” reproduzissem os do avião
Beechcraft KingAir 200, o qual serviu, portanto, como aeronave de referência para o
simulador (Figura 1).

Chapa Protagonismo vence as eleições
A chapa Protagonismo, encabeçada por Marcelo Dias
Ferreira (T94), venceu as eleições para a Diretoria da
AEITA (biênio 2016-2017). O resultado da votação online foi
anunciado durante o Sábado das Origens (17/10) pelo “juiz
eleitoral” do processo, Mohamed Ali Osman (T85): 335 votos
válidos, sendo 162 para a chapa Protagonismo; 143 para a
chapa Sintonia, e 30 em branco. Marcelo Dias Ferreira (T94)
é o primeiro nome a figurar pela terceira vez como presidente
da AEITA, de acordo com a wikITA (leia na pág. 9 entrevista
com o presidente eleito). Veja quem são os novos diretores:

O “juiz eleitoral” Mohamed Ali Osman (T85)
anuncia o resultado das eleições: duas chapas propiciaram uma salutar competição...

... que acabou em chope! Na foto, o presidente Flavio
Eitor Barbieri (T64) e o presidente eleito Marcelo Dias
Ferreira (T64)

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

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)

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)

PRINCIPAIS PONTOS DO PROGRAMA
Figura 2 - Chegada do simulador do Beechcraft KingAir no ITA

Atividades com foco no associado

O equipamento começou a ser instalado no ITA no final e outubro de 2014 (Figura 2). Ainda, foram
necessários ajustes na tela cilíndrica de projeção para se adequar aos requisitos estipulados no edital de ângulos de projeção, tarefa que demandou alguns meses adicionais de trabalho. A Figura 3 mostra o simulador
em sua configuração após as modificações solicitadas pela equipe do ITA. Ele se encontra totalmente operacional desde maio de 2015 e já foram iniciados trabalhos para a introdução de alguns aperfeiçoamentos.
O ITA celebrou no início de 2015 um acordo de cooperação educacional em graduação com o fabricante de helicópteros civis e militares Sikorsky Aircraft. A Sikorsky Aircraft faz parte do Grupo United Technologies, dos Estados Unidos. Dentre as
iniciativas previstas no acordo destacam-se a implantação de um laboratório de asas
rotativas e a aquisição de um simulador de voo de um helicóptero bi-turbina. O ITA
escolheu o modelo Sikorsky S-76 para ser a aeronave de referência do simulador. A
ilustração da Figura 4 mostra como serão os painéis principal e superior da cabina
do futuro simulador de voo. A empresa Líder Aviação doou ao ITA uma célula de um
S-76, que será empregada no simulador a ser adquirido (Figura 5).
Figura 4 – Ilustração mostrando os
painéis principal
e superior do
helicóptero Sikorsky S-76, que
será a aeronave
de referência do
futuro simulador
de voo.

Figura 3 – Simulador do Beechcraft King Air em seu gabinete de imersão

O simulador de voo adquirido com os recursos da FINEP e o futuro simulador de voo
do S-76 comporão o Laboratório de Simulação de Voo (LSV) do ITA. Os docentes que
farão parte do LAV de forma direta são os seguintes:
• Prof. Bento Silva de Mattos (ITA/IEA/Projetos)
• Prof. Flavio Silvestre (ITA/IEA/Mecânica do Voo)
• Prof. Mauricio Morales (ITA/IEA/Mecânica do Voo)
As principais utilidades dos simuladores de voo serão:
• Desenvolvimento de leis de controle
• Importante para projeto de aeronave e suas partes
• Estudos de sistemas de comando e controle “fly-by-wire”
• Importante ferramenta para análise de acidentes aéreos
• Contribuição para a segurança da aviação
• Redução de custos de manutenção por treinarem pilotos em procedimentos normais de operação
• Contribuição para o aperfeiçoamento de sistemas aviônicos e outros instrumentos
existentes no posto de pilotagem

• Tradições e Valores
• Manutenção do Baile dos Engenheiros do ITA
• 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 (ex. 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 H-8 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 anuidade, recebi-

Figura 5 – Célula do S-76 doada ao ITA pela empresa Líder
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mento 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

Acesse o programa completo em http://www.aeita.com.br/protagonismo

SÁBADO DAS ORIGENS

Professores, alunos e T61: exemplo de competência, dedicação e espírito iteano!
O Sábado das Origens este ano
começou diferente. Antecedendo a assembleia de prestação de contas (veja
na pág. 2) e divulgação dos resultados
das eleições para a nova Diretoria da
AEITA, professores do ITA apresentaram projetos desenvolvidos pelos
alunos com patrocínio da T61. Foi um
show!
O Prof. Renan Edgard Pereira de
Lima, esbanjando a juventude de seus
30 anos, apresentou o projeto “Sala
de Aula Invertida”. A ideia é que os
alunos aprendam a matéria antes das
aulas, em casa, por meio de videoaulas e material didático desenvolvido
pelo professor. Nas aulas presenciais,
o foco é a resolução de problemas.
Ainda recente no Brasil, essa
metodologia de aprendizagem já é
utilizada nas universidades de Duke,
Stanford, Harvard, MIT e Michigan,
nos Estados Unidos. A T61 doou
equipamentos para a preparação das
video-aulas (filmadora, equipamentos
de som, computador para edição).
O Prof. John Kleba apresentou
projetos do Laboratório de Cidadania
(C-Lab). A ênfase foi para o projeto "Beira Rio", que teve o apoio da
T61. Para proporcionar tratamento
de esgoto à comunidade Beira Rio,
em São José dos Campos, os alunos
desenvolveram e implementaram um
sistema de evapotranspiração. O BET
(Bacia de Evapotranspiração), também chamado de TEvap (Tanque de
Evapotranspiração) e popularmente
conhecido como Fossa de Bananeiras, consiste basicamente em um
tanque impermeabilizado, preenchido

Momento estética, que ninguém é de ferro

Jornal AEITA

O reitor Fernando Toshinori
Sakane (T68) apresentou um
histórico do ITA

Bixaral participando em peso do Sábado das Origens!

O Prof. José Silvério E. Germano
apresentou os projetos de inovação
no ensino de Laboratório de Física

com diferentes camadas de substrato
e plantado com espécies vegetais de
crescimento rápido e alta demanda
por água, de preferência com folhas
largas (bananeiras, taioba).
O sistema recebe o efluente dos
vasos sanitários, que passa por processos naturais de degradação microbiana da matéria orgânica, mineralização de nutrientes, e a consequente
absorção e evapotranspiração da água
pelas plantas. Portanto, trata-se de um
sistema fechado que transforma os resíduos humanos em nutrientes e que
trata, de forma limpa e ecológica, a
água envolvida. Diferentemente de outros sistemas, a água presente neste
processo retorna ao ambiente na forma de vapor através da transpiração
das folhas, daí seu nome. Assim, o
sistema de evapotranspiração evita a

Esse é o bixo José Ney Alves Feitosa
Neto dando aula de responsabilidade social, apresentando o CASD Vestibulares (agora Centro Educacional
Santos Dumont)

poluição do solo, dos lençóis freáticos, dos rios e mares.
O Prof. José Silvério E. Germano
apresentou os projetos de inovação no
ensino de Laboratório de Física. O projeto considerado o melhor de 2014 foi
o desenvolvimento da luva interativa,
noticiado em todo o Brasil pelo Jornal
Nacional. O projeto "Quiros" consiste
em um software que converte os sinais da Língua Brasileira de Sinais (Libras) usada por deficientes auditivos
em som e texto.
O equipamento capta o movimento
e o contato entre os dedos por meio de
sensores, de acordo com a velocidade
de cada gesto e sem utilizar cabos. Os
sinais são enviados a um computador
que faz a tradução.
Em 2015, o projeto destaque foi
o leitor de e-book para deficientes vi-

A Profa. Elizabete Yoshie Kawachi
apresentou o projeto "Produção
e Caracterização de Biodiesel",
desenvolvido por 180 alunos do
1º ano

suais. O projeto "ASPA" consiste em
um equipamento portátil operado por
seis servo motores, que conferem ao
deficiente visual toda a agilidade de
que necessita para a leitura. O dispositivo possui entrada para cartão
micro SD, para a inserção de textos
e livros. O sistema é comandado por
um Arduino ProMini. Foi produzido
um sensor de toque capacitivo personalizado que funciona como um capacitor, induzindo cargas no dedo. Ao
se aproximar da placa, o dedo muda
a capacitância do capacitor e é medido pelo Arduino.
Encerrando a mostra dos projetos
apoiados pela T61, a Profa. Elizabete
Yoshie Kawachi apresentou o projeto
"Produção e Caracterização de Biodiesel", desenvolvido por 180 alunos do
1º ano.

É um bixo? Não, é o jovem Prof. Renan Edgard Pereira de Lima, mandando
muito no projeto Sala de Aula Invertida!

Veteranos de plantão
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A primeira etapa do projeto foram
exposições teóricas, discussões e
atividades práticas para o desenvolvimento do conhecimento relativo ao
tema e às técnicas de caracterização.
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.
No dia 23 de novembro foi realizado o II Workshop de Projetos da
Disciplina QUI-28. Quatro projetos da
T19 foram apresentados em formato
de feira de ciências: Materiais compósitos: processamento por infusão a
vácuo e caracterização; Bioquerosene,
uma proposta de ensino continuado;
Processamento e injeção de propelente sólido para motor de sondagem
e foguete de água com dispositivo de
recuperação do motor; Membranas
cerâmicas e materiais porosos: fabricação de estruturas com aplicações
práticas.
Leia mais sobre o Sábado das
Origens nas páginas 5 e 9

Você também pode apoiar o ITA
A partir da frase “Verba temos, falta
flexibilidade.”, ouvida do reitor do ITA,
Fernando Toshinori Sakane (T68), o
iteano João Gomez (T61) decidiu buscar uma forma ágil e descomplicada de
apoiar a escola. A solução encontrada e
os resultados obtidos não poderiam ter
sido melhores. Por isso, ele fez questão de apresentar a experiência da T61
à comunidade iteana, durante o Sábado João Gomez (T61): “Precisamos do
das Origens, para que outras turmas se apoio dos mais jovens”
unam a essa iniciativa de sucesso.
João e outros cinco iteanos da T61 formaram um “hexavirato” que lidera a
turma na operação de um crowdfunding para patrocinar projetos desenvolvidos
por professores e alunos. Dentre as premissas do programa, destacam-se: o
apoio somente à graduação; ser descomplicado; não substituir o governo nem
as agências de fomento; cobrança de resultados; contribuições exclusivamente
da T61; sem vínculo com o FADA (Fundo AEITA de Apoio).
A ação da T61 começa com o convite aos professores que têm interesse em
obter apoio a seus projetos. A análise de cada proposta passa pelo estudo da
viabilidade financeira e da capacidade de estimular os alunos; entrevista pessoal
com o professor proponente e levantamento de aplicações similares. Uma vez
aprovado, o projeto é acompanhado pela turma até a sua finalização.
Ao longo de 2015, a T61 investiu R$ 254 mil em apoio a projetos nas áreas
de Física, Química, Matemática, Humanidades, Mecânica e Aerodinâmica, do
Fundamental e do Profissional. Os recursos doados pelos membros da turma
são depositados em uma conta pessoa física e repassados aos próprios professores, conforme as necessidades e demandas do projeto, sem qualquer burocracia. As contas são auditadas por um membro da própria T61.
A partir dessa experiência, João Gomez espera sensibilizar e motivar outras turmas a se engajarem na iniciativa. “Face ao sucesso que obtivemos,
dispomo-nos a selecionar ex-alunos de outras turmas e apresentar-lhes da
maneira mais fiel possível nosso trabalho e os resultados colhidos, visando
uma mobilização dos ex-alunos em geral”, afirmou. “Precisamos do apoio
dos mais jovens”.
Dentre as sugestões de ações a serem realizadas no futuro, o hexavirato
destaca o reforço do apoio aos projetos do Profissional; a instituição de um
prêmio e/ou formas de reconhecimento do trabalho dos professores; apoio
ao CASD; apoio à Direção do ITA. “O céu é o limite. Vai depender de sermos
capazes de mobilizar e entusiasmar os ex-alunos. Estejam certos de que a
Turma 61 os apoiará integralmente”, concluiu João Gomez.
Mais informações sobre como participar dessa ação da T61 podem ser
obtidas diretamente com João Gomez - joao@jgomez.com.br
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Gloriosa T85 (e um bixo infiltrado)

O Prof. John Kleba coordenou o projeto do Tanque de Evapotranspiração, levando qualidade de
vida à Comunidade Beira Rio, em São José dos Campos
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Jubileu de Ouro dos “Barbudinhos”
Os “Barbudinhos”, acompanhados
de suas “Barbudettes”, além de filhos
e netos, comemoraram 50 anos de
formatura em evento mega bem organizado em Campos do Jordão, SP, nos
dias 27 a 30 de outubro. Os preparativos começaram com um ano e meio
de antecedência, resultando até em
um Manual do Encontro, intitulado “O
Bostão do Jubiglori”, distribuído aos
participantes às vésperas da festança. A obra, disponibilizada no site da
AEITA (www.aeita.com.br), foi produzida com padrão iteano de qualidade,
e pode servir de modelo para futuras
organizações de encontros de turmas.
“Desde o tempo de alunos, nossa
turma foi muito unida e entrosada”, conta Oscar Nawa. “Logo depois de nosso
encontro em Tororomba/Ilhéus, em março de 2014, foi montada uma comissão
organizadora, com seis membros espalhados pelo Brasil - de Florianópolis a

Jubileu de Ouro da Gloriosa Turma 65, Campos do Jordão, 27 a 30 de outubro de 2015: "FIRMUS ET FORTIS"

Brasília - de modo que todas as reuniões
foram virtuais, via Skype. Não obstante,
funcionou como relógio”.
A meta da T65 era reunir “o maior
número de barbudinhos terráqueos,
ou seja, os que ainda não entraram na

Programação teve palestra do veterano Ozires Silva (T62)

45 anos de formatura da T70
1970: Um ano marcante para aquele grupo jovem e exclusivamente masculino de alunos do ITA que encerrava cinco anos intensos de estudos, conhecimento, discussão e posicionamento político (o Brasil ainda estava sob regime
militar), de mudanças profundas e perenes. A solidão, as dificuldades materiais
e os desafios intelectuais apenas solidificaram as relações entre os estudantes
solidários que, em geral, priorizavam o coletivo ao individual.
2015: O reencontro desse mesmo grupo, agora acompanhado de esposas, filhos e netos, deixou marcas e até lágrimas. A ímpar organização ficou a cargo do
Richão e da Vera, anfitriões de primeiro nível. Foram três dias intensos na agradável
cidade de Curitiba para comemorar 45 anos de formatura. Para nosso grande prazer,
descobrimos que nos corpos marcados pelas quatro décadas e meia ainda moram
mentes brilhantes e humor muito afiado. Houve abraços, risos, saudade e piadas, que
permanecerão na memória dos “Setentinhas” e suas famílias, até o já comprometido
próximo encontro.
Donatila B. R. Pinski e Isaac Pinski

'Comissão Organizadora do Encontro
de 2045', daqui a 30 anos”. Apesar de
algumas defecções de última hora (2
por motivo de saúde), foi possível reunir 55 barbudinhos e 37 barbudettes.
Conseguir juntar 70% de uma turma

depois de 50 anos foi considerado um
sucesso! Os de mais longe vieram de
Aachen, na Alemanha e Ennis, no Texas. Dentre os que moram no Brasil, o
colega de Manaus foi o que percorreu
a maior distância.
A programação dos quatro dias
de festa foi bastante variada: sessão
de yoga, caminhada, hidroginástica, torneio de tênis, karaokê, bingo,
papo com o veterano Ozires (T62),
show de 'Tito Martino Jazz Band',
música dançante de 'Dudu França',
concurso 'Barbudinho plus' - desde
o mais crânio, o mais sorridente, até
o mais crítico e mais politizado - e
muitas horas de 'ócio criativo' e papos infindáveis.

“O iteano é um eterno questionador”
A chapa Protagonismo, vencedora das
eleições da Diretoria da AEITA para o biênio
2016-2017, fará uma gestão empenhada
em tornar a Associação “protagonista” junto a seus públicos de interesse: comunidade
iteana, alunos, ITA, sociedade. Em entrevista
ao Jornal AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94),
primeiro a ocupar a presidência da AEITA pela
terceira vez, fala como pretende conduzir e
enfrentar esse desafio.
Segundo informações da wikITA, você
é o primeiro nome a figurar pela terceira
vez como presidente da AEITA. Na primeira
vez em que foi candidato, agiu motivado
por uma eventual possibilidade de a AEITA
acabar, atendendo ao apelo do então presidente Fernando Coelho (T59) (já falecido).
Qual foi a motivação para se candidatar
novamente, agora?
Marcelo Dias Ferreira - Na verdade, eu
não pensava em me candidatar, mas o Bagual e o Sadock começaram a montar uma
chapa para a eleição e em determinado momento eles tinham 11 pessoas e faltava uma.
Então, eles me chamaram para entrar na
chapa. Eu disse que tudo bem, estava de
acordo com o programa de trabalho e as
pessoas envolvidas eram todas muito boas
e motivadas em fazer da AEITA uma instituição cada vez melhor e mais ativa. Entretanto, eu não sabia que o convite era para ser
o presidente, eles só me contaram depois
(risos). Mas foi mais pelo grupo formado
pelos dois que eu aceitei. O fato de ser o primeiro a assumir a presidência da AEITA pela
terceira vez é, para mim, gratificante, pois se
a comunidade votou nessa chapa é porque,
de certa forma, aprovou o trabalho realizado

anteriormente e confia que faremos uma boa
gestão. Como você mencionou na pergunta,
vou me empenhar sempre para manter a AEITA viva, para que possa continuar a apoiar o
ITA e os alunos. Não posso negar que gosto
dessa atividade, apesar do nível de exigência
de tempo e dedicação.
Com sua experiência de duas gestões
anteriores, o que você acha que vale a pena
repetir e o que se deve evitar, nessa terceira gestão, não em termos de programa
de trabalho, mas falando mais de postura
como gestor, atitudes de relacionamento,
interação com o ITA, com os alunos e com
os iteanos?
Dias - Eu não sou o que se pode chamar
de “político”. Na primeira gestão, respondi a
alguns questionamentos de maneira muito
sincera, o que acabou sendo interpretado
como rude. Com o tempo, fui apreendendo a
responder aos questionamentos e, às vezes,
a não responder. O iteano é um eterno questionador, e às vezes questionar é um hábito.
Ele nem sempre quer a resposta.
Nos últimos anos, a abrangência das
mídias sociais vem se expandindo rapidamente. Atenta a isso, a AEITA tem investido
na melhoria dessa forma de interação com os
iteanos. Como você vê essa ferramenta em
termos de estratégia de comunicação e interação com a comunidade, que tem um perfil
bastante disperso em termos de localização?
Dias - Comunicação, alcance e interesse
é o maior problema da AEITA. Eu não acho
que a AEITA é boa em comunicação. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda tem
que passar a ser interessante para todas as
classes de iteanos, e também para os não

iteanos. Acho que AEITA deveria se especializar em comunicação de tecnologia e de
educação, pois assim se tornaria uma referência para a sociedade. Com isso, suas mídias seriam mais visitadas. Todas as mídias
são importantes, e acho que, justamente por
isso, por exemplo, o jornal impresso da AEITA perdeu sua finalidade. Todas as notícias e
reportagens que saem ali já foram divulgadas
em outras mídias antes. O problema é que
não adianta usar todas as mídias se elas não
forem integradas, e hoje isso não acontece.
A AEITA usa todas as mídias de maneira descontrolada, caótica e ineficiente, precisamos
de um plano de mídia. Em 2016, desenvolveremos várias iniciativas para melhorar o plano de comunicação da AEITA com foco, principalmente, em valorizar a Associação, os
iteanos, o ITA e os alunos junto à sociedade.
O projeto de expansão do ITA vem sendo
considerado o maior desafio da escola, depois do próprio projeto de sua criação. Como
a AEITA pode contribuir para que essa iniciativa se concretize da melhor maneira possível?
Dias - O projeto de expansão do ITA, até
onde eu sei, foi amplamente estudado discutido e está muito bem planejado. Hoje o grande problema do projeto de expansão é DINHEIRO. Onde está o dinheiro prometido pelo
governo federal? As obras do novo prédio do
Fundamental estão andando muito devagar, o
novo H-8 nem começou, depois de dois anos
admitindo 180 alunos por ano. No vestibular
deste ano (2015) para início em 2016, serão
140, ou seja, algo deu errado, e o que foi? DINHEIRO. Não há DINHEIRO para a expansão,
e sem DINHEIRO não há o que fazer. Como
a AEITA pode contribuir com isso? Pressão

O presidente eleito da AEITA, Marcelo Dias
Ferreira (T94)

dos associados sobre o governo, não sei se
funciona. Acho que podemos fazer barulho,
divulgar na imprensa, questionar algumas
autoridades, mas sinceramente eu acredito
que nos próximos dois anos, o DINHEIRO
não virá, pois a crise econômica e política
do país não permitirá muito espaço para projetos desse vulto. Esta é a realidade e não
adianta eu dizer que a AEITA vai fazer aquilo
ou isso. É evidente que a AEITA gostaria de
ajudar, desde agora se coloca à disposição
do atual e do futuro reitor para tal, mas hoje
não vejo como!
Um dos pontos do programa da chapa
vencedora das eleições é o fortalecimento
da presença e da influência da comunidade
iteana como formadora de opinião, sobre
assuntos de interesse do país. Você acredita que terá um retorno favorável por parte
dos iteanos, em termos de participação,
de se colocar, opinar, enfim, de "dar a cara
para bater"?
Dias - Sinceramente não sei, mas também acho que se esta participação não
acontecer até o meio de 2016, não vai mesmo acontecer, e a gente vai ter que reformular a ideia. O iteano é individualista e torná-lo
participativo vai ser um desafio. Este talvez
seja o ponto mais crítico da nossa proposta
e aquele com maior risco de ser infrutífero,
vamos ver o que irá acontecer.

ITA INFORMA

MEMÕRIA

Divulgada a lista tríplice para novo reitor

Visão artística da fachada da Divisão de Ciências Fundamentais (IEF): novo reitor dará continuidade ao Plano de Expansão do ITA

A Comissão de Alto Nível, designada para a composição da lista tríplice dos candidatos a reitor do ITA, encerrou seus trabalhos e encaminhou,
no final de outubro, o resultado para
o Diretor-Geral do Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial. A
lista é composta pelos seguintes candidatos, listados em ordem alfabética:

Anderson Ribeiro Correia, João Luiz
Filgueiras Azevedo e Ricardo Magnus
Osório Galvão.
Durante o processo seletivo, os
candidatos realizaram as apresentações públicas de suas propostas de
gestão participaram de entrevistas. O
presidente da Comissão e ex-reitor do
ITA, Carlos Americo Pacheco, salien-

tou que "todos realizaram excelentes
exposições, bem como esclareceram
de forma objetiva seus pontos de vista
nas entrevistas, demonstrando conhecimento do ITA e de seus problemas,
alinhamento com os objetivos da escola e com as principais diretrizes estratégicas que regem o Instituto”.
O Diretor-geral do DCTA encami-

nhará a lista ao Comandante da Aeronáutica para decisão final. Após a
escolha, o Ministro da Defesa nomeará o futuro Reitor. Outras informações
sobre o processo poderão ser encontradas em: www.ita.br/comissaoaltonivel2015
Fonte: Ten Raquel Caratti Piani

Conheça os indicados
Prof. Dr. Anderson Ribeiro Correia possui graduação em Engenharia Civil pela
Universidade Estadual de Campinas (1998),
mestrado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2000) e doutorado em Engenharia de
Transportes pela University of Calgary (2004).
Atualmente é Pró-reitor de Extensão e Cooperação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Prof. Dr. João Luiz Filgueiras de Azevedo - possui
graduação em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (1981), mestrado (1983)
e doutorado em Aeronautics and Astronautics Engineering (1988) pela Stanford University. Atualmente é
Pesquisador Titular (A-III) do Instituto de Aeronáutica e
Espaço (IAE), do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), e Professor Colaborador do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Parceria ITA-Prefeitura vai capacitar professores
O ITA e a Prefeitura de São José dos Campos assinaram em novembro um memorando de
entendimento para a capacitação de professores e gestores da rede municipal de ensino básico
no uso de novas tecnologias em educação. A assinatura contou com a presença do ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.
O instrumento prevê a realização de cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu ministrados por professores do ITA, na sede da instituição e no Laboratório de Educação Digital e Interativa (LEDI), do Programa Escola Interativa, da Prefeitura. Os cursos são dirigidos a professores
efetivos e gestores da Rede Municipal de Educação Básica.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, fez uma retomada histórica, lembrando o Mal.
Casimiro Montenegro Filho, que acreditava no progresso por meio da Educação, idealizando o ITA
para o desenvolvimento da cadeia produtiva aeronáutica. Mercadante enalteceu o ITA como referência na área da Educação e sobre a importância da parceria para a sociedade, e afirmou: "este é
o espírito do Montenegro, pensar a educação com vistas ao futuro".
Antes da cerimônia de assinatura do Memorando, Mercadante visitou o canteiro de obras do
novo Prédio da Divisão de Ciências Fundamentais do ITA, que está sendo construído com recursos
do MEC.
Fonte: Ten Raquel Caratti Piani

Prof. Dr. Ricardo Magnus Osório Galvão
- é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense
(1969), mestre em Engenharia Elétrica pela
Universidade Estadual de Campinas (1972),
doutor em Física de Plasmas Aplicada pelo
Massachusetts Institute of Technology (1976)
e é Professor Titular do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo.

Prof. Lacaz Netto é tema de
dissertação de Doutorado
A vida e obra do Professor Lacaz Netto
e sua inestimável contribuição à História da
Matemática no Brasil foram tema da tese
de Doutorado da educadora Angelica Raiz
Calabria, defendida em fevereiro de 2015.
O estudo foi realizado no âmbito do Ensino
e Aprendizagem da Matemática e seus fundamentos filosóficos-científicos, do Instituto
de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (Unesp), campus Rio Claro.
O trabalho de Angelica Calabria teve
como objetivo “acrescentar informações
à História da Matemática no Brasil e
apresentar um estudo biográfico sobre o
professor Francisco Antônio Lacaz Netto,
descrevendo sua formação, sua carreira
docente, suas principais obras e homena-

gens, privilegiando a sua trajetória no ITA e
a sua dedicação como professor”, a qual
o torna, segundo a autora, um “educador
matemático”.
Francisco Antonio Lacaz Netto nasceu
no dia 06 de fevereiro de 1911 em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Graduou-se em Farmácia, Engenharia Geográfica
e Matemática. Atuou apenas na área de
Matemática como professor. Lecionou em
vários colégios e instituições, dentre eles
o ITA.
No Instituto, foi contratado como professor associado desde sua criação em
1950. Além de professor, auxiliou na primeira composição do quadro docente do
Departamento de Matemática do ITA, convidando profissionais que, posteriormente,

Departamento de Matemática:
O Prof. Lacaz Netto é o 4º da esq. para a
dir., na frente

se tornariam importantes pesquisadores para a Matemática brasileira.
Ainda no ITA, foi chefe do Departamento de Matemática e, depois,
reitor. Era muito amigo dos alunos e
recebeu várias homenagens, como a
criação da Láurea Lacaz Netto.
Professor Lacaz possui uma considerável bibliografia constituída por
alguns trabalhos matemáticos e vários livros didáticos. Aposentou-se no Reprodução de páginas da carteira profissional
ITA como professor titular em 1981. do Prof. Lacaz Netto

ITEANOS EM DESTAQUE

O ITA presente na Academia Brasileira da Qualidade
A Academia Brasileira da Qualidade (ABQ), presidida atualmente pelo iteano Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto (T62), é uma organização não governamental e sem fins lucrativos,
que tem como missão “contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em engenharia da qualidade, em gestão da qualidade e da inovação e em excelência da gestão, para
benefício das organizações e da sociedade brasileira”. Seus membros devem ser “pessoas experientes e de reconhecida competência profissional adquirida ao longo dos anos – nas
universidades, nas empresas e em outras organizações privadas ou públicas – em atividades relacionadas à engenharia da qualidade, à gestão da qualidade e à excelência na gestão”.
Além de Pedro Luiz, integram a ABQ os iteanos Ozires Silva, Ettore Bresciani Filho, Eliezer Arantes da Costa, todos da T62, João Mario Csillag (T60) e Jairo Martins da Silva (T74),
este diretor superintendente da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).
A administração da ABQ é realizada por um colegiado eleito entre os membros, de acordo com seu Estatuto. A condição de membro da Academia é obtida somente por meio de
indicação de um ou mais dos Acadêmicos. Será considerado eleito o candidato que obtiver 2/3 (dois terços) de votos de aprovação de todos os Acadêmicos.
Mais informações em www.abqualidade.org.br

Marcas Simbióticas
O novo livro de Edmour Saiani (T77), Marcas Simbióticas, está disponível gratuitamente na Internet. A publicação fala como uma marca pode ser muito bem-sucedida
cuidando da comunidade, das equipes e do Cliente. Essas
marcas crescem 10 vezes mais que as "normais".
Acesse o livro em http://materiais.pontodereferencia.com.br/ebookmarcassimbioticas

Os alunos dos Colégios Embraer precisam
da sua ajuda para ir para a faculdade.
Seja um doador!

institutoembraer.org.br

A ATRIZ mEL LISBOA APOIou voluntariamente A INICIATIVA.
apoiar é fácil. acesse o site do instituto embraer

ESPAÇO DOS ALUNOS
O “Azulão”, da equipe Leviatã, do ITA

Equipe Leviatã, do ITA, é campeã
do SAE BRASIL AeroDesign
A dedicação, o esforço e o trabalho de equipe desenvolvido durante
todo o ano de 2015 foram refletidos
na vitória da equipe Leviatã, do ITA, na
classe Advanced da 16ª Competição
SAE BRASIL AeroDesign, realizada
no DCTA nos dias 30 de outubro a 2
de novembro. A equipe ainda recebeu
os prêmios de Melhor Projeto, Maior
Peso Carregado (14,1 kg em um avião
que pesa apenas 3 kg) e Maior Acuracidade.
Em 2016, a Leviatã representará o Brasil na SAE Aero Design East,
competição mundial nos Estados
Unidos, juntamente com as equipes
da USP São Carlos, vencedoras nas
classes Regular e Micro. Os alunos
do ITA buscam patrocínio para custear
as despesas da viagem. Se você tem
interesse em ajudar, entre em contato
com a AEITA: aeita@aeita.com.br
No total, 95 equipes de universitários, de 75 instituições de ensino (sendo 8 internacionais), inscreveram-se
na competição de engenharia. Para
participar da competição, as equipes
foram desafiadas a projetar e construir
aviões radiocontrolados segundo o regulamento da SAE BRASIL. Do Brasil
competiram 87 equipes, representan-

do 16 estados e Brasília. São Paulo
reuniu 25 equipes, seguido de Minas
Gerais, com 18, e do Rio Grande do
Sul, com 11.
Aeronaves – A competição abrange três categorias: Classe Regular,
Classe Advanced e Classe Micro. Entre as novidades este ano, as aeronaves das Classes Regular e Advanced
puderam transportar qualquer tipo
de material como carga útil, exceto
chumbo. Já as aeronaves da Classe
Micro deveriam transportar bolinhas
de tênis. Nas três categorias, as aeronaves tiveram que decolar em distância máxima de 61m.
Para competir na Classe Regular,
as aeronaves devem respeitar uma limitação de área projetada (vista superior), cuja somatória não pode exceder
0,775m². São permitidas apenas aeronaves monomotores – e o motor deve
ser selecionado entre cinco indicados
no regulamento.
Na Classe Advanced, a única restrição de projeto é o peso vazio da
aeronave, que não poderá exceder 3
kg. A seleção do número de motores
e do tipo do motor é totalmente livre,
podendo ser a combustão ou elétrico.
Na Classe Micro, as bolas de tênis

a serem transportadas deverão estar
em compartimento fechado e não poderão estar presas entre si. Todas as
aeronaves devem carregar a mesma
carga em todos os voos: 40 bolinhas.
A pontuação de voo será dada de
acordo com o peso vazio da aeronave e o número de voos que a equipe
conseguirá realizar com sucesso. Para
esta categoria não existem restrições
geométricas nem ao número de motores, todos elétricos, porém a equipe deverá ser capaz de transportar a
aeronave desmontada em caixa de
0,175m³.
Provas – As avaliações e a classificação das equipes foram realizadas
em duas etapas: Competição de Projeto e Competição de Voo, conforme
o regulamento baseado em desafios
reais enfrentados pela indústria aeronáutica e disponível no site da SAE
BRASIL – www.saebrasil.org.br.
Ao final do evento, duas equipes da
Classe Regular, uma Classe Advanced
e uma da Classe Micro, que obtiveram
as melhores pontuações, ganharam
o direito de representar o Brasil na
SAE Aerodesign East Competition, em
2015, nos EUA, onde equipes brasilei-

ras acumulam histórico expressivo de
participações: sete primeiros lugares
na Classe Regular, quatro na Classe
Advanced e um primeiro lugar Classe
Micro. A SAE East Competition é realizada pela SAE International, da qual a
SAE BRASIL é afiliada.
Organizado pela Seção Regional
São José dos Campos, da SAE BRASIL, o Projeto AeroDesign é um programa de fins educacionais que tem
como principal objetivo propiciar a
difusão e o intercâmbio de técnicas
e conhecimentos de engenharia aeronáutica entre estudantes e futuros
profissionais da engenharia da mobilidade, por meio de aplicações práticas
e da competição entre equipes, formadas por estudantes de graduação
e pós-graduação (stricto sensu), de
Engenharia, Física e Tecnologia relacionada à mobilidade.
A competição tem o patrocínio da
Airbus, Boeing, Embraer, SAAB, GE,
Honeywell, Parker, Hamilton Sundstrand, Rolls-Royce e Pratt & Whitney.
Além disso, recebeu o apoio do DCTA,
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Prefeitura de São José dos
Campos, ADC Embraer e a rede Accor.

ITAndroids é tetra campeã!
A equipe formada por alunos da
graduação e um da pós-graduação do
ITA levou 35 membros para a competição e faturou ainda o segundo lugar na
categoria Robocup Soccer 3D Simulation, o quarto lugar nacional na categoria IEEE Very Small Size e o quarto
lugar na categoria Humanoid Kid Size
Soccer. Parabéns!

ITAndroids comemora o bom desempenho na competição brasileira e latino-americana

Em ___/___/____ Ass __________________________
Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico
PARA USO DOS CORREIOS

A ITAndroids, equipe de robótica
do ITA, venceu pela quarta vez consecutiva a Competição Brasileira e
Latino-Americana de Robótica (CBR/
LARC), na categoria Robocup 2D Soccer Simulation, simulada com foco no
uso de algoritmos de inteligência artificial para montar estratégias que possam ganhar jogos de futebol em um
ambiente virtual. O evento foi realizado
nos dias 29 de outubro a 1 de novembro em Uberlândia (MG).

Fonte: Equipe ITAndroids, edição
Ten Raquel Caratti Piani

