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E mais

A AEITA está preparando com carinho um grande baile, para comemorar as seis 
décadas de sua fundação. Será no dia 27 de setembro o encontro da comunidade 
iteana que promete ficar na história! Várias gerações estarão presentes nesse evento de 
confraternização, na casa dos iteanos - o campus do DCTA (H-13). 
Garanta já o seu convite! Não serão vendidos convites no dia do baile.
Veja as atrações programadas, informações sobre aquisição de convites, tarifas de 
hotéis e o maravilhoso cardápio do baile. Págs. 6 e 7

Grande Baile dos 
Engenheiros do ITA

ITASAT-1 pode ser 
lançado em 2015

Iteana defende Mestrado no MIT
O impacto da incorporação de técnicas de otimização no gerenciamento do fluxo de tráfego 

aéreo em área terminal, especificamente na etapa de sequenciamento de chegada em um aero-
porto, foi tema de dissertação de Mestrado na área de Transporte Aéreo e Aeroportos, dentro 
do Programa Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica do ITA (Instituto Tecnológico de Aero-
náutica). Os resultados enfatizam o potencial de modelos matemáticos na redução de atrasos, 
consumo de combustível, emissões e carga de trabalho do controlador.

O trabalho “An optimization approach for scheduling aircraft landings in a terminal area 
under the concept of alternative arrival routes” (Uma abordagem de otimização para programar 
pousos de aeronaves em uma área terminal sob o conceito de rotas de chegada alternativas) 
foi apresentado em dezembro de 2013, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), pela 
autora, a iteana Ten Mayara Condé Rocha Murça (T11). Pág. 9

A Ten Mayara Condé Ro-
cha Murça (T11), que es-
tudou técnicas de otimi-
zação no gerenciamento 
do fluxo de tráfego aéreo

A edição 2014 do Programa Adote um Aluno, 
do CASDVest, está começando. 

Ao participar do Adote um Aluno, financiando 
uma inscrição em um vestibular escolhido pelo 
estudante do CASDVest, você contribui para a in-
clusão social desse jovem e evita que ele perca 
um ano inteiro de estudos no CASD Vestibulares 
devido às suas dificuldades financeiras. Pág. 11

Adote um aluno

Os testes de vibração acústica e senoidal do satélite CBERS-4 (Satélite Sino-
-brasileiro de Recursos Terrestres) foram concluídos pelos especialistas do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Academia Chinesa de Tecnologia 
Espacial (CAST, na sigla em inglês). Em junho, numa câmara acústica reverberante 
do centro chinês, em Pequim, o satélite sino-brasileiro foi exposto a ruídos acústi-
cos semelhantes ao que enfrentará durante o lançamento, previsto para a primeira 
quinzena de dezembro. O CBERS-4 é o quinto satélite desenvolvido pelo programa 
de cooperação internacional entre Brasil e China. Pág. 12

CBERS-4 passa por testes na China

Teste do gerador solar do Satélite Sino-brasileiro de Recursos Terrestres, desenvolvido 
pelo Brasil (INPE) em cooperação com a China (CAST) 

O satélite universitário ITASAT-1, desenvol-
vido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA) em parceria com a Agência Espacial 
Brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), poderá ser lançado no pró-
ximo ano. O projeto soma esforços de cinco 
universidades brasileiras e, em 2013, passou 
por readequações estratégicas na filosofia de 
desenvolvimento e na estrutura do equipamen-
to. Mais leve e moderno, o ITASAT-1 terá mó-
dulos compatíveis com diversas plataformas 
e realizará cinco experimentos científicos em 
voo. Na imagem, concepção artística do 
satélite. Pág. 8
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EDITORIAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Seja bem-vindo a compartilhar conos-
co mais uma edição do nosso jornal, em 
que divulgamos, com destaque, as come-
morações do 60º aniversário da AEITA.

É importante que nos situemos como 
leitores deste jornal. Conscientes ou não, 
fazemos parte de um conjunto de pessoas 
chamado de comunidade iteana, que pode 
ser entendida como todos engenheiros e 
alunos do ITA, bem como todos colabora-
dores e  simpatizantes da causa iteana. 

A AEITA como associação se confunde 
com essa comunidade, sejam seus mem-
bros associados ou não, é lógico presti-
giando aqueles que diretamente a ajudam.

Nossa diretoria está se empenhado em 
fomentar a construção de um verdadeiro 
espírito de comunidade, o que passa, se-
gundo entendemos, pelas seguintes ins-
tâncias, cada uma reforçando as demais:

Participação – transformando ideias/
opiniões de seus membros em atitudes 

A AEITA e a comunidade iteana
em favor da comunidade e de sua atua-
ção junto ao ITA e à sociedade.

Transparência – para que todos se 
vejam participando e reconhecendo o su-
cesso das contribuições.

Inovação – porque faz parte do perfil 
dos membros da comunidade atuar fa-
zendo diferença para seu contexto.

Como esse nosso empenho vem se 
desdobrando:

Projetos – plataforma visando dar 
vazão ao nosso potencial de colaboração 
em comunidade, prestigiando as instân-
cias acima citadas.

Marketing digital – fortalecendo a 
integração e articulação da comunidade 
utilizando estratégias de mídias sociais, 
estimulando a denominada economia 
social, em que e todos colaboram e usu-
fruem da colaboração de todos demais.

Banco de Dados - reestruturação e 
modernização, visando inicialmente facili-

tar e agilizar a atualização online dos dados 
cadastrais dos iteanos e, posteriormente, 
permitir acesso aos contatos dos colegas. 

Por outro lado, visando obter apoio 
de todos os iteanos, reapresenta-se, nes-
ta edição, com mais detalhes, as iniciati-
vas de ajuda à nossa Escola, dentro do 
acordo de cooperação ITA/AEITA.

Entre outros destaques desta edição, 
evidenciamos também o Baile dos Enge-
nheiros do ITA, em 27/09/2014, e outras 
importantes realizações do ITA e da AEITA.

Finalmente, enfatizamos a importância 
da participação dos colegas iteanos nos 
projetos da AEITA, e principalmente sua 
participação na campanha de construção 
conjunta da visão de futuro da Associação.

Boa leitura e inspiração para participar!

Flavio Eitor Barbieri (T64)
Presidente da AEITA

O ITA ganhou um novo site na Inter-
net, com design mais moderno, melhor 
usabilidade e funcionalidade e conteúdos 
melhor organizados e ampliados. Dentre 
as novidades está o destaque para a área 
de Extensão, que apresenta as iniciativas 
dos alunos (CasdVest, ITA Júnior, Aero-
design, entre outras, totalizando 18 pro-
jetos) e também traz um link para o site 
da AEITA.

ITA tem
novo site

www.ita.br - Acesse e acompanhe
as atividades da escola

Após ter solucionado a pendência em 
relação ao terreno onde está sediada, a 
Casa de Oração Missionários da Luz vem 
dando continuidade às obras de constru-
ção da Casa de Repouso Nosso Lar, no 
Jardim Paulista, em São José dos Cam-
pos. O objetivo é implementar na cidade 
um novo conceito de instituição para 
atender a idosos em situação de vulne-
rabilidade social, com abrigo e centro 
de convivência em um mesmo local. A 
AEITA apoia esse projeto, por ser idôneo 
e de forte cunho social, podendo, inclu-
sive, apoiar e abrigar iteanos idosos em 
dificuldades financeiras e com problemas 
de saúde.

As obras da Casa de Repouso foram 
iniciadas em 2007, em uma área de 10 
mil m². O terreno com área total de 31 mil 
metros quadrados está em uso por obras 
assistenciais e educacionais desde 1972, 
onde funciona uma creche. Uma vez con-
cluídas as obras, a instituição terá capa-
cidade de abrigar 110 idosos em regime 
de abrigo integral, uma vila para casais 
de idosos e um Centro de Convivência 
para 100 idosos passarem o dia, pro-
vendo todo tipo de assistência (médica, 
odontológica, ocupacional, nutricional e 
de lazer), sem nenhum custo.

Casa de Repouso Nosso Lar: um novo conceito de abrigo
UNESP
Recentemente, a união de esforços 

da instituição e do poder público resul-
tou na solução do impasse envolvendo a 
disputa do terreno onde está sendo cons-
truído o complexo. A área, que pertence à 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 
foi reivindicada pela Unesp para o seu 
programa de expansão. Atendendo aos 
anseios da comunidade joseense, a Pre-
feitura Municipal de São José dos Cam-
pos doou à Unesp uma área de 347 mil 
m² no Parque Tecnológico Riuji Kojima, 
com a condição de que a universidade 
abrisse mão do terreno usado pela Obra 
Assistencial. 

Assim que a Prefeitura receber for-
malmente o terreno do Estado de São 
Paulo, será efetuada a doação para a 
Casa de Oração Missionários da Luz. O 
passo seguinte será começar a articular 
parcerias que viabilizem a manutenção da 
Casa de Repouso Nosso Lar.

DUAS DÉCADAS DE AÇÃO SOCIAL
Fundada em 20 de junho de 1993, 

a Casa de Oração Missionários da Luz 
promove, de forma sustentável, o de-
senvolvimento e a melhoria da qualidade 
de vida de pessoas em vulnerabilidade 
social, por meio do acolhimento e ações 

que contribuam para a saúde, a educa-
ção, a cultura e o espírito empreendedor. 
Nas ações desenvolvidas de modo dire-
to e gratuito contam com mais de 5 mil 
atendimentos, nos seguintes serviços:

Clube da 3ª Idade – Contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos ido-
sos, com enfoque preventivo nas áreas 
de assistência social, cultura e experi-
mentações artísticas, educação, saúde e 
lazer.

Ninho das Mães - O projeto tem 
por objetivo prestar atendimento sócio-
-psico-educativo a gestantes nascituros 
e bebês até um ano de idade, provendo 
a proteção da saúde materno infantil e o 
fortalecimento de seus vínculos afetivos, 
assim como ajuda material. Valorizar 
a mulher despertando novos interes-
ses e a busca por melhores meios de 
inclusão social no mercado de traba-
lho, de modo a buscar sua autonomia e 
fortalecer os vínculos com seus filhos. 
Francisco de Assis – Tem por finalida-
de atender pessoas com deficiência e/
ou idosas que vivenciam situação de 
vulnerabilidade social com a cessão 
de equipamentos ortopédicos e hospi-
talares (cadeiras de roda, camas hos-
pitalares, muletas, cadeiras de banho, 

andadores, etc.), doação de medica-
mentos e de alimentos para atender 
à necessidade emergencial levantada.  
Levando Alegria – Visita instituições asi-
lares de Jacareí e São José dos Campos, 
de modo a levar momentos de alegria 
através da música e atividades recre-
ativas voltadas aos idosos abrigados. 
Vida Nova – Projeto que tem por finali-
dade colaborar para a prevenção do uso 
indevido de drogas/ bebidas, atenção e 
reinserção social de usuários, através de 
amparo espiritual, psicológico e material 
para o indivíduo e seus familiares.

Com informações do 
jornal da ADC Embraer

ATUALIZE SEUS DADOS NA AEITA! ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL: AEITA@AEITA.COM.BR OU TEL. (12) 3941-4002

Para ajudar as obras da Casa de 
Repouso Nosso Lar com uma con-
tribuição pessoal, voluntária, utilize 
o FADA (Fundo AEITA de Apoio): 
Banco Santander (033) - Agência 
3845 - conta corrente 13000007-9 
- CNPJ AEITA 53.318.408/0001-72. 
Depois, envie um email para a AEI-
TA (aeita@aeita.com.br) informan-
do o valor e destino da doação.

Como ajudar
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I – CÁTEDRAS 
(RESEARCH CHAIRS)

O QUE É
Apoio (preferencialmente de pes-

soa jurídica e por cinco anos, a ser 
realizado junto à Fundação Casimi-
ro Montenegro Filho) a professores 
visitantes seniores (notadamente 
estrangeiros) para atuar no ITA por 
período de 1 ano, em áreas acorda-
das com o sponsor, complementan-
do bolsas da CAPES e/ou da Fapesp, 
nos moldes de ‘Chairs’ muito co-
muns em universidades americanas 
e europeias (Bombardier Professor 
of Aerodynamics; Boeing Professor 
of Manufacturing; Saab Professor of 
System Engineering, etc.).

Os objetivos, as estratégias e os 
recursos anuais necessários estão 
sendo delineados pelo ITA. 

II - APOIO E INCENTIVO AOS ALU-
NOS DO ITA

O QUE É
Bolsas de apoio financeiro a alu-

nos em condições sociais vulnerá-
veis por meio da AEITA, da FCMF e da 
Associação Acadêmica Santos Du-
mont (AASD), bem como bolsas para 
cursos complementares à formação 
de alunos que mereçam tal incentivo, 
com contrapartida dos estudantes na 
forma de estágios ou serviços comu-
nitários. Estudo feito pelo Núcleo de 
Serviço Social do Grupamento de In-
fraestrutura e Apoio de São José dos 
Campos (NUSESO – GIASJ) em par-
ceria com a DIVAL estimou em 12% 

o percentual de alunos em possível 
situação de vulnerabilidade social.

OBJETIVOS
A. Viabilizar a frequência e o acom-

panhamento do curso de graduação 
do ITA a alunos em situação de vulne-
rabilidade social, selecionados a partir 
de avaliação socioeconômica feita pelo 
NUSESO/GIASJ do DCTA. A bolsa é 
concedida àqueles que declararam não 
possuir nenhum tipo de renda para se 
manter no ITA. A meta é atender a to-
dos os alunos que necessitam de aju-
da financeira. Atualmente, a AEITA e a 
AASD atendem a oito alunos com uma 
bolsa de 400 reais mensais e um aluno 
com bolsa de 700 reais mensais.

B. Selecionar alunos e viabilizar 
a adjudicação de bolsas para cursos 
complementares à sua formação.

ESTRATÉGIAS
O ITA fornece a lista para a AEI-

TA, a partir da seleção do NUSESO/
GIASJ e a AEITA capta recursos na 
comunidade/empresas e efetua o pa-
gamento das bolsas diretamente aos 
bolsistas.

A AEITA conta com a participação 
da comunidade iteana/empresas com 
doações, para viabilizar o projeto.

O projeto anualmente desenvol-
ve-se da seguinte forma:

- seleção dos alunos pela NUSE-
SO/GIASJ

- definição dos recursos necessá-
rios para cobrir as bolsas ao longo 
do ano

- captação de recursos
- pagamento das bolsas e acom-

panhamento dos alunos, com apoio 
da DIVAL e da NUSESO

III –COACHING, MENTORING E 
EMPREENDEDORISMO

O QUE É
As relações humanas nunca fo-

ram o forte dos iteanos. Aos 20 anos, 
temos mais dúvidas do que certezas. 
O ITA é uma escola pequena que, 
muito mais do que sua finalidade 
principal de formar engenheiros, 
deveria formar líderes, donos de em-
presas, grandes profissionais. Hoje, 
o que se percebe é uma falta de mo-
tivação, de orientação e de estimulo 
próprios desta geração.

Pensando em motivar e transmitir 
experiências para estes jovens surgiu 
a ideia de se criar um programa de 
“padrinhos” de alunos. Trata-se de um 
trabalho voluntário em que ex-alunos 
se disporiam a doar no mínimo 2 a 3 
horas por semestre para mentorar um 
aluno de graduação do ITA. 

O propósito do programa é que 
o ex-aluno possa compartilhar ex-
periências profissionais, incentivar a 
busca de trabalhos na área técnica, 
talvez convidar o aluno para conhe-
cer o seu ambiente de trabalho, en-
fim motivar e abrir a mente dos alu-
nos para as opções e oportunidades 
que o ITA torna acessível.

OBJETIVOS
A. Orientação e estímulos aos 

alunos ingressantes no ITA (inician-

do com a Turma 2018) na forma de 
convite para visitas às empresas ou 
local de trabalho de iteanos voltados 
para motivação e valorização da dis-
ciplina consciente.

B. Atuação junto às iniciativas de 
empreendedorismo do Acordo ITA-
-MIT e do Centro de Inovação do ITA 
(coaching aos alunos do segundo ao 
quinto ano), na forma de palestras 
e acompanhamento dos cursos de 
liderança, empreendedorismo e ino-
vação.

ESTRATÉGIAS

OBJETIVO A 
A AEITA está aceitando inscri-

ções de iteanos voluntários. Basta 
enviar um pequeno currículo para  
aeita@aeita.com.br ou interagir com 
a AEITA pelo telefone (12) 3941-
4002.

OBJETIVO B
A AEITA em conjunto com o ITA, 

bem como com apoio financeiro de 
iteanos voluntários deverá viabilizar, 
dentro do Acordo ITA-MIT e do Cen-
tro de Inovação do ITA (coaching aos 
alunos do segundo ao quinto ano), 
um programa de iniciativas voltadas 
à formação em liderança, empreen-
dedorismo e inovação.

IV - APOIO A INICIATIVAS 
PEDAGÓGICAS INOVADORAS

O QUE É
Apoio financeiro para incentivo à 

excelência do curso de graduação do 
ITA.

OBJETIVOS
A. “Grants” (dotações em moeda 

para uso a critério próprio) e home-
nagens a professores com iniciativas 

A AEITA mantém um acordo formal de cooperação com o ITA, visando apoiar iniciativas que visem ao aprimoramento da qua-

lidade do ensino e do atendimento aos alunos, em seus mais diversos aspectos. Com esse propósito, a Reitoria do ITA e a 

Diretoria da AEITA desenharam seis Iniciativas de Apoio ao ITA, que estão sendo estruturadas em 2014. 

Para que essa cooperação prospere e dê bons resultados, é fundamental o engajameto, a participação e a 

colaboração da comunidade iteana. Você tem muito a contribuir e contamos muito com o seu apoio. 

Veja, nesta página, o projeto com o qual você mais se identifica e junte-se a nós!

Mais informações: aeita@aeita.com.br ou (12) 3941-4002.

pedagógicas inovadoras de grande 
impacto na melhora da qualidade do 
ensino e/ou que valorizem iniciativas 
inovadoras dos estudantes.

B. Apoio material a iniciativas 
pedagógicas inovadoras (fundo 
para compra de kits de laboratórios 
e material para projetos de ensino, 
construção e ambientação de no-
vos espaços pedagógicos, patro-
cínio de projetos e iniciativas de 
aprendizado orientado a solução de 
problemas – PBL).

ESTRATÉGIAS

OBJETIVO A
• Constituição de um Comitê de 

Avaliação composto por três pro-
fessores, sendo dois indicados pela 
Congregação do ITA e um professor 
convidado, para estabelecimento do 
sistema de avaliação e indicação dos 
professores que mais se destacarem 
no ano com iniciativas pedagógicas 
inovadoras.

• Divulgação ampla desse siste-
ma.

• Adjudicação, pela AEITA/Co-
mitê, dos “grants” e homenagens 
anuais aos professores indicados, 
em evento de ampla divulgação in-
terna e externa ao ITA, com recursos 
provenientes de um fundo de apoio à 
Graduação. 

OBJETIVO B
Constituição de um Comitê de 

Projetos composto por três mem-
bros, sendo dois professores indica-
dos pela Reitoria ouvida a Pró-Reito-
ria de Graduação, mais um membro 
indicado pela AEITA, para propor 
a alocação de recursos de apoio a 
iniciativas pedagógicas inovadoras, 
com recursos provenientes de um 
fundo de apoio à Graduação. 

Os recursos serão alocados prin-
cipalmente para:

• compra de kits e material de 
laboratórios e para projetos pedagó-
gicos;

• construção e ambientação de 
novos espaços pedagógicos;

• patrocínio de projetos e iniciati-
vas de aprendizado orientado a solu-
ção de problemas – PBL;

• cursos rápidos de treinamen-
to para apreensão de conhecimento 

tecnológico ou de gestão, bem como 
para capacitação na utilização de fer-
ramentas e equipamentos e o desen-
volvimento de habilidades;

• visitas e viagens (em parceria 
com empresas ou ICT);

• convidar palestrantes ilustres;
• projetos colaborativos entre 

empresas/alunos/professores da 
graduação;

• despesas emergenciais para 
restabelecimento urgente de itens da 
operação do ITA.

 
FUNDO DE APOIO À GRADUAÇÃO

Fundo implantado e gerido pela 
AEITA para viabilizar os objetivos A 
e B, com recursos provenientes de 
dotação anual pelos engenheiros do 
ITA com essa finalidade.

Indicadores de impacto junto à 
sociedade ou junto a empresas de 
tecnologia estarão associados ao 
Fundo.

V – APOIO ÀS INICIATIVAS DOS 
ESTUDANTES

O QUE É
Apoio financeiro à participação 

dos alunos em competições uni-
versitárias nacionais e internacio-
nais (Aerodesign, Baja, Rockets, 
etc.) na forma de patrocínio por 
meio da AEITA, FCMF ou da AASD, 
em complemento e de forma co-
ordenada com o apoio do ITA.

OBJETIVO
• Viabilizar a presença e dar vi-

sibilidade ao ITA em competições 
nacionais e internacionais.

• Possibilitar aos alunos de-
senvolverem projetos extracurri-
culares que possam incrementar e 
aprimorar a sua formação profis-
sional e pessoal, visando melhor 
inserção no mercado de trabalho, 
após a graduação.

• Dar visibilidade e reforçar a 
imagem institucional da AEITA.

ESTRATÉGIAS
O total de recursos anuais es-

tará vinculado a um portfólio de 
projetos de iniciativas empreende-
doras dos alunos, composto con-
juntamente entre AEITA e CASD 

e divulgado aos iteanos que se dis-
puserem a apoiar financeiramente, 
sendo que os recursos obtidos serão 
concentrados em um fundo específi-
co gerido pela AEITA, especificamen-
te com essa finalidade.

Para atingir os objetivos acima, a 
AEITA buscará patrocínios e apoios 
junto à comunidade iteana, divulgan-
do as iniciativas em seus canais de 
comunicação (site, newsletter, jornal 
impresso, mídias sociais).

A contrapartida dos alunos será a 
prestação de contas, agradecimento 
aos patrocinadores e divulgação da 
marca AEITA em todas as peças do 
projeto.

VI – DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR

O QUE É
Participação da AEITA e da co-

munidade iteana na divulgação do 
vestibular com ida a escolas de 
ensino médio indicadas pelo ITA 
para apresentação de informações 
sobre o ITA (kit de apresentação  

AEITA INFORMA

Apoio ao ITA: tem um projeto esperando por você!
padronizado) e sobre carreira de en-
genheiros, especialmente os forma-
dos na nossa escola. 

OBJETIVO
• Ampliar e direcionar a divulga-

ção do vestibular e do ITA para regi-
ões e escolas onde há carência de in-
formações sobre a formação iteana. 

• Proporcionar ao público-alvo in-
formações adicionais às estritamente 
institucionais e operacionais, divul-
gadas atualmente. Isso seria possí-
vel com o testemunho pessoal de en-
genheiros formados na escola, que 
poderiam fornecer uma visão mais 
humana e próxima da realidade do 
aluno, sobre o curso, a comunidade 
e os diferenciais do ITA em relação a 
outras escolas de engenharia.

ESTRATÉGIAS
A serem definidas pela AEITA jun-

tamente com os responsáveis pela 
organização do Vestibular do ITA.
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MESAS COM 08 LUGARES
Valor: R$ 100,00 por pessoa

FORMA DE PAGAMENTO:
Banco: Santander
Ag: 3845
Conta Corrente: 13 00 00 38-5
Associação dos Engenheiros do ITA
CNPJ: 53.318.408/0001-72
Depósito bancário identificado com envio de comprovante para a AEITA

CARTÃO DE CRÉDITO (parcelamento em até 3 vezes)
Bandeiras: Visa, MasterCard, Amex
Informar bandeira
Nº do cartão
Data de Validade
Código de segurança

CARTÃO DE DÉBITO: somente presencial, pois necessita de senha

VEM
 AÍ O

 Grande Baile dos Engenheiros do ITA!

• Não será permitido fumar no ambiente. • Atenção: em 2014 o baile substituirá o Sábado das Origens.
• Garanta já o seu convite, pois não serão vendidos no dia do baile! Traga seus amigos e convidados! O evento não é restrito aos iteanos.

Espaço Kids com babás e atividades diversas para os filhos, caso os pais quei-
ram trazê-los - Cortesia. Atividades para as faixas etárias de 0 a 12 anos. Jantar. 
Ilha Japonesa. Bartenders. Open bar com coquetéis e caipirinhas. Banda Castello, 
com músicos e dançarinos para animar. E muitas surpresas! Aguardem!

Cardápio

Convites

Atrações

TARIFAS ACORDO COM HOTÉIS:
• FARO Hotel – R$ 155,00 isento de taxa de ISS - Apartamento Standard Double
Incluso: Café da manhã e estacionamento
reservas@farohotel.com.br ou vendas@farohotel.com.br
Contato: 12 3512 9600

• 14 BIS (Antigo BlueTree) -  R$158,00 + 5% ISS - Apartamento Standard Double 
Incluso: Café da manhã
reservas@14bishotel.com.br
Contato: 12 2135 0842 – 12 2135 0800

• Travel Inn - R$ 169,00 + 5% ISS – Apartamento Standard Double
Incluso: Café da manhã
vendas-spacevalley@travelinn.com.br
Contato: 12 4009 7314

• Nacional Inn - R$ 178,00 - isento de taxa ISS – Apartamento Standard Double
Incluso: Café da manhã
reservas1@hotelnacionalsjc.com.br
Contato: 12 3947-0000 ou 12 3947-0251

• Novotel - R$ 189,00 + 5% ISS – Apartamento Standard Double
Incluso: Café da manhã e estacionamento
reservas.novotelsjc@accor.com.br
Contato: 12 4009 7800

Hospedagem Espaço Kids Aluguel de Trajes
Condições especiais para o 

Baile na Josephine Noivas & Cia - Maison

Desconto especial de 7% no preço dos trajes.
A devolução poderá ser feita na terça-feira ao invés da 
segunda-feira
Pagamento facilitado no cartão de Crédito em 2X ou 3X

Lounge Kids 
Cercadinho com Tapete emborrachado, jogos de montar, mesinhas com dese-
nhos para colorir, massinha e outros
Lounge Game
TV, jogos, play 02 e almofadas
Lounge Soneca
Colchonetes, travesseirinhos, almofadas e edredons
Piscina com Bolinhas
Camarim fashion
Estrutura de mesa, espelho, presilhas para penteado nos cabelos e pintura 
na unha. 
01 monitor para cada espaço

Idade Espaço Kids: 0 a 12 anos

A entrada no baile será permitida para crianças com idade a partir de 12 anos, 
acompanhadas dos pais, e será cobrada (valor integral do convite). É neces-
sário ter o documento da criança em caso de inspeção do conselho tutelar. 
Crianças com idade inferior a 12 anos terão entrada restrita ao baile, podendo 
permanecer somente no Espaço Kids. Não haverá acréscimo no valor do con-
vite para utilização do Espaço Kids. É uma CORTESIA

A AEITA está preparando com carinho a comemoração de seus 60 anos!
Data: 27 de setembro de 2014 (sábado) •Horário: 21h30 às 3h • Local: H-13 (DCTA)

• GRAN FINALLE CAFÉ

- mini trufas de maracujá

- amêndoas caramelizadas

- serviço de barista com cafés cremosos, gelados, 

capuccinos

• ILHA JAPONESA

(servidos em três aparadores – repostos sempre que 

necessário)

- Mini porções de pepino e wakane (algas marinhas) 

com tempero agridoce

- Sushis enrolados: kappamaki/uramaki Califórnia/

salmão skin/rúcula e tomate seco/tekkamaki de 

salmão

- Tekkamaki de atum/tekkamaki de kani/sushi Jô

- Hot roll

- NiguiriSushi – atum/salmão/peixe branco/kani/ca-

marão/tataki de salmão e cream cheese/ovas de 

peixe voador/ovas de caranguejo

- Sashimi – atum/salmão/polvo

• TEMAKERIA

- Temaki – salmão/salmão skin/Califórnia/shimeji

Loja 1
Rua 21 de Abril, 809
Monte Castelo
São José dos Campos/SP       
(12) 3308-6442
        3923-6545

Loja 2                 
Av. Cassiopéia, 210
Jardim Satélite
São José dos Campos/SP       
(12) 3937-8385

www.josephinenoivas.com.br

ENDEREÇOS:

Sessão nostalgia: Baile do Besouro de 1959

“Na época, eu era o Diretor Social do CASD, e o saudoso Sergio 
Buarque Quintaes, o Freijó, o vice-diretor. O convite foi obra do então 
meu companheiro de apartamento, Aggeu Barten Barbeitas, o Com-
bogó, um dos que mais colaboraram na realização deste baile. Es-
tou em dúvida: foi obra do Aggeu ou do Mauricio Prates de Campos 
Filho? Vou checar. Outros colegas do mesmo apto, o 323 do H8C, 
também foram muito ativos. A saber os saudosos Mario de Medeiros 
Bethlen, o Voluntário, futuro presidente da IBM, Celso de Oliveira Nascimento, o Pois-Pois, trágico passageiro do 
Voo da VASP que colidiu no Morro Nova Caledonia em 1963. Celso, carioca de Marechal Hermes era engenheiro do 
CPD da Vale do Rio Doce, em Vitória. Para esse baile contratamos a Orquestra de Pocho, um argentino radicado em 
São Paulo. A crooner era ótima. Peguei carona no ônibus deles de volta para São Paulo, pois tinha que pegar um voo 
para Santa Catarina. Na época as orquestras favoritas da galera eram o Biriba Boys, do Serginho Weiss, de SJC e a 
Orchestra do italiano Henrique Simonetti. Mas eu pretendia sair da mesmice. O H13 estava vazio, ainda sem ocupação 
e nós, com os caminhões da Aeronáutica povoamos o salão com 120 mesas e 480 cadeiras, todas emprestadas do 
Tênis Clube e da Associação. O Baile foi um sucesso.”

Leia depoimento do Carlos Luiz Peiter (T62), catarinenese de Blumenau e 
carioca por adoção, sobre o Baile do Besouro de 1959, evento que abriu o H13:

O convite do Baile do Besouro 1959
O primeiro baile do ano, no ITA, que marcava o 
fim do período de trote

Os bailes sempre foram tradição no ITA

• WELCOME DRINKS
Coquetéis alcoólicos, não alcoólicos, frizante

• OPEN BAR
MOJITO - rum Montila, limão fatiado, hortelã, açúcar e club soda
               *opção não alcóolica
DRINK AVIADOR - rum, sorvete sabor chocolate, licor de avelã e chantilly
PINÃ COLADA - rum, suco de abacaxi, leite de coco e leite condensado
SEX ON THE BEACH - vodka Smirnoff, licor de pêssego, 
                                   suco de laranja e groselha
CAIPIRINHAS DE FRUTAS VARIADAS
COQUETÉIS DE FRUTAS SEM ÁLCOOL 
(com club soda ou soda limonada) – limão, maracujá, morango, abacaxi
Especiarias para mesclagem: gengibre, hortelã
Destilados: vodka Smirnoff, cachaça e sakê

• COQUETEL
Entradas Frias (servidas em aparadores)
- Mini buquê de shimeji marinado
- Salmão marinado acompanhado de torrada integral e brotos de alfafa
- Mini wraps recheados com baby leaf
- Sticks Capresi
- Mini porção de salada Bifun
- Veggie Roll

Entradas Frias (servidas na mesa)
- Tomatinho com queijo coalho ao pesto
- Canapé de tomate seco salteado com sementes de gergelim
- Massa philo com creme de palmito e sementes de chia
- Cachepó de quibe com vinagrete
- Roll de salame  com rúcula

Entradas Quentes (serviço volante)
- Baby potatos recheadas com cheddar e bacon
- Lombo suíno no tartelete
- Trouxinhas primavera (wantan)
- Salgados folhados – queijo e shiitake
- Salgados assados - quiche de tomate seco e queijo brie, mini Qui-

che Lorraine, quiche de alho poro, mini esfiha de carne
- Salgados fritos - mini quibe recheado aos dois queijos, muffin de 

milho recheado e empanado em Bifun, delícia de bacalhau

• MINI DEGUSTAÇÕES (SERVIÇO VOLANTE)
- Mini estrogonofe de frango
- Polentinha com shimeji na manteiga
- Suflê de bacalhau au gratin

• JANTAR (servido à americana – aparadores)

SALADAS
- Mix de hortaliças  com baby leaf, temperado com  molho pesto
- Grega: tomatinhos sweet grapes, pepininho japonês, azeitonas pre-

tas e queijo branco
- Salpicão de kani  decorado com endívia
- Capresi: com tomate momotarô e mussarela de búfala
- Caesar: alface americana, croutons e queijo parmesão
- Palmito
- Legumes frescos, diretamente da horta – mandioquinha/cenoura/

kabotya – com molho de vinagre balsâmico
- Vagem holandesa frita, temperada com molho tarê e sementes de 

gergelim
- Arroz selvagem com legumes frescos

MASSAS - torteloni de massa verde, recheado com quatro queijos ao molho 
pomodoro; penne ao molho parisiense

CARNE VERMELHA – filé mignon selado servido com molho de 
                                   rúcula com queijo

CARNE BRANCA – abadejo ao molho de shimeji na manteiga

GUARNIÇÕES – arroz com amêndoas/jardineira de legumes

SOBREMESAS
- Pavlova de morango
- Tiramisù
- Torta de chocolate com nozes
- Torta brownie de avelãs
- Torta alemã

• BEBIDAS
Apresentados em vasilhame pet de 600 ml – apoiados em balde de gelo. Re-
postos sempre que necessário: Guaraná normal e zero/Coca-cola normal e 
zero/H2OH/cerveja Original/água mineral com e sem gás; sucos naturais: ma-
racujá, abacaxi e limão – serviço volante

- Vinho Chileno Cono Sur Chardonnay - Branco 
- Vinho Chileno Cono Sur Carmenère - Tinto 
- Espumante Prosecco Alto Verde 
Será permitido aos convidados levar seu próprio vinho, sem cobrança de rolha

WHISKY RED LABEL
Será permitido aos convidados levar seu próprio whisky, sem custo adicional
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O satélite universitário ITASAT-1, 
desenvolvido pelo Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA) em parceria 
com a Agência Espacial Brasileira e o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE), poderá ser lançado no 
próximo ano. O projeto soma esforços 
de cinco universidades brasileiras e, 
em 2013, passou por readequações 
estratégicas na filosofia de desenvolvi-
mento e na estrutura do equipamento. 
Mais leve e moderno, o ITASAT-1 terá 
módulos compatíveis com diversas 
plataformas e realizará cinco experi-
mentos científicos em voo.

A proposta de desenvolver e ope-
rar um satélite universitário nasceu 
em meados de 2005. Até 2008, uma 
primeira fase do projeto ITASAT-1 
buscou consolidar a formação de 
recursos humanos e o envolvimento 
de estudantes de graduação e pós-
-graduação. A partir de 2009, as 
ações passaram a se voltar para o 
desenvolvimento do satélite em si, 
com a realização de revisões perió-
dicas formais, supervisionadas por 
especialistas do Brasil e do exterior, 
com experiência no desenvolvimento 
de microssatélites.

No decorrer dos últimos dois 
anos, no entanto, tanto a filosofia de 
desenvolvimento quanto a estrutura 
do satélite tiveram seus escopos rea-
dequados. De uma abordagem mais 
rígida, próxima dos satélites opera-
cionais e com o desenvolvimento de 
todos os subsistemas e equipamentos 
do satélite, o projeto ITASAT-1 passou 
a focar na integração de sistemas e 
na aplicação de métodos de validação 
e verificação, bem como, no treina-
mento dos estudantes em Engenharia 
e Desenvolvimento de Sistemas. “Os 
estudantes passaram a trabalhar de 
forma integrada, conhecendo todas 
as etapas do projeto. Com isso, saem 
daqui aptos a trabalhar nas empresas 
da área espacial que estão surgindo”, 
explicou Lidia Hissae Shibuya Sato, 
Pesquisadora Científica do projeto. 
Também foram propostas mudanças 
estruturais relativas ao tamanho e 
peso do equipamento, aos sistemas de 
comunicação e de controle de altitude. 
“Inicialmente, o ITASAT-1 foi pensado 

ITASAT-1
poderá ser 
lançado em 2015

Por Camila Delmondes

para pesar de 80 a 100 kg. Na sua nova 
configuração, ele deverá pesar menos 
de 10kg”, disse.

Tão logo consolidada a construção 
do ITASAT-1, o projeto caminhará para 
a fase de escolha do foguete que irá le-
var o satélite ao espaço, considerando 
uma janela de lançamento de setembro 
a dezembro de 2015

Dentre os seus objetivos, o pro-
jeto ITASAT-1 também tem como 
proposta, desenvolver um modelo de 
engenharia que permaneça em solo 
para a realização de testes e simu-
lações treinamento de operadores 
de estação. Com isso, seria possível 
simular com exatidão o que acontece 
no espaço, corrigindo eventuais pro-
blemas em voo, a partir de soluções 

desenvolvidas em terra. “Se aconte-
ce um problema no espaço, a partir 
de uma versão idêntica em solo, po-
demos simular o ocorrido, estudar 
a solução e só depois disso, tomar 
as medidas necessárias para que as 
correções sejam realizadas em voo”, 
explicou Lidia.

O ITASAT-1 é um satélite experi-
mental científico com cinco funções 
principais (cargas úteis) e vida útil 
de um ano. Nesse período, o equi-
pamento devera testar em órbita: 
o transponder de coleta de dados 
(DCS), desenvolvido pelo Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) em parceria com o Centro 
Regional do Nordeste (CRN); o GPS 
Orion, desenvolvido pela Universida-

de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em parceria com o IAE; a 
placa de sensores para medidas de 
caracterização do campo magnético 
terrestre, desenvolvida pela Univer-
sidade de Santa Maria (RS); o fun-
cionamento de uma câmera fotográ-
fica para satélites de pequeno porte, 
utilizadas em missões estratégicas; e 
um experimento de comunicação e 
transferência de dados com a comu-
nidade de radio amador. Para atender 
aos objetivos da missão, a platafor-
ma conta com os seguintes subsis-
temas: estrutura, painéis solares, 
unidade de condicionamento e dis-
tribuição, computador de supervisão 
de bordo, interfaces de expansão, 
GPS, computador de controle de alti-
tude, sensores solares e magnéticos, 
atuadores, sistema de telemetria, 
rastreamento e comando (TT&C).

Criar uma réplica em solo para re-
cuperar problemas em voo e treinar 
profissionais para futuras missões 
são objetivos centrais do projeto ITA-
SAT, entretanto, a visão estratégica vai 
além, e já vislumbra a possibilidade 
de realizar serviços estratégicos em 
regiões onde a presença de satélites 
maiores ofereceriam custos proibiti-
vos. Mesmo sendo um satélite para a 
realização de experimentos científicos, 
o ITASAT-1 poderá contribuir com di-
versos setores a partir da utilização 
dos dados coletados. Exemplo disso 
são as informações que serão obtidas 
pela carga útil do Transponder Digital 
de Coleta de Dados desenvolvido pelo 
INPE/CRN, e poderão ser utilizadas 
pelo Sistema Brasileiro de Coletas de 
Dados Ambientais.

Outra contribuição importante do 
projeto destacado pela pesquisadora 
do ITASAT-1 é a estação solo insta-
lada no ITA. “Já operacional, nossa 
estação rastreia o satélite NanoSatC-
-Br1, desenvolvido pelo INPE em 
parceria com a Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) e lançado re-
centemente, em 19 de junho”.

A jornalista Camila Delmondes é 
mestranda em Divulgação Científica e 
Cultural pela Unicamp e colabora com 
a AEITA na produção de textos jorna-
lísticos sobre projetos de CT&I do ITA.

Diagrama em blocos da 
arquitetura do satélite 
ITASAT-1

Equipe do projeto ITASAT

Visão conceitual do 
satélite ITASAT-1

Uma das características dos ven-
cedores é a capacidade de identificar e 
aproveitar as boas oportunidades. Por 
isso, a Ten Mayara Condé Rocha Mur-
ça (T11) não teve dúvidas diante da 
proposta que viria a se tornar um dife-
rencial significativo em seu Mestrado 
no ITA (Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica): defender a dissertação no 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). “A ideia foi do meu orientador 
e eu resolvi aceitar o desafio”, conta.

Como parte da grade curricular de 
sua pós-graduação na área de Trans-

Estudo mostra como otimizar o 
gerenciamento do tráfego aéreo

O impacto da incorporação 
de técnicas de otimização no ge-
renciamento do fluxo de tráfego 
aéreo em área terminal, especifi-
camente na etapa de sequencia-
mento de chegada em um aero-
porto, foi tema de dissertação de 
Mestrado na área de Transporte 
Aéreo e Aeroportos, dentro do 
Programa Engenharia de Infraes-
trutura Aeronáutica do ITA (Insti-
tuto Tecnológico de Aeronáutica). 
Os resultados enfatizam o poten-
cial de modelos matemáticos na 
redução de atrasos, consumo de 
combustível, emissões e carga de 
trabalho do controlador.

O trabalho “An optimization 
approach for scheduling aircraft 
landings in a terminal area under 
the concept of alternative arrival 
routes” (Uma abordagem de otimi-
zação para programar pousos de 
aeronaves em uma área terminal 
sob o conceito de rotas de chega-
da alternativas) foi apresentado em 
dezembro de 2013, no Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), 
pela autora, a iteana Ten Mayara 
Condé Rocha Murça (T11) (veja 
texto abaixo).

Para a realização do estudo de 
caso, foi escolhido o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos. A en-
genheira desenvolveu um modelo 
matemático (programação linear 

inteira mista) para o sequencia-
mento e a programação de aero-
naves para pouso. Esse modelo, 
aplicado ao cenário brasileiro, é 
capaz de determinar pequenos 
atrasos e adiantamentos, asso-
ciados a diferentes soluções de 
controle, incluindo a opção de 
execução de trajetórias alternati-
vas de aproximação pelas aero-
naves, com o objetivo de gerar o 
sequenciamento ótimo, garantir a 
separação do tráfego e minimizar 
os inevitáveis desvios em relação 
ao horário alvo de pouso.

Benefícios potenciais 
do modelo de 

otimização proposto

Através de uma base de da-
dos radar de um dia típico de 
operações, foi possível realizar 
uma análise de trajetórias reais 
e obter os dados necessários 
para a otimização. A avaliação 
do desempenho do modelo para 
diferentes cenários operacionais 
levou em conta os seguintes pa-
râmetros: estratégia de sequen-
ciamento, critério de separação 
entre aeronaves, tratamento di-
nâmico e discretização do con-
junto de atrasos/adiantamentos.

A avaliação dos benefícios do 

modelo revelou que a abordagem 
de otimização foi capaz de gerar 
uma redução do total de desvios, 
em relação às soluções reais de 
controle do fluxo de tráfego aéreo 
praticadas, que variou entre 5% e 
35%, dependendo do grau de dis-
cretização utilizado e do número de 
rotas alternativas de aproximação 
disponíveis.

A íntegra da dissertação pode 
ser acessada na Biblioteca Di-
gital do ITA: http://www.bd.bibl.
ita.br/tesesdigitais/lista_resumo.
php?num_tese=65589

Iteana é pioneira na defesa de Mestrado do ITA no exterior
porte Aéreo e Aeroportos, dentro do 
Programa Engenharia de Infraestru-
tura Aeronáutica, acompanhou um 
curso à distância no MIT. Ao final, em 
dezembro de 2013, viajou para os Es-
tados Unidos para assistir a uma aula 
presencial e participar de visitas ao ae-
roporto de Boston. “Durante os prepa-
rativos para a viagem, o Prof. Carlos 
Müller me disse: Por que não apresen-
tar seu trabalho no MIT?” A iniciativa 
inédita de uma dissertação do ITA de-
fendida no exterior teve como banca 
dois professores do MIT – Richard de 

A Ten. Mayara 
Condé Rocha 
Murça (T11)

Neufville e Amedeo Odoni - e um do 
ITA – Anderson Ribeiro Correia, além 
do orientador.

A dissertação da Ten Mayara foi 
aprovada por unanimidade e recebeu 
menções de excelência de todos os 
membros da banca, conforme comen-
tários do Prof. Odoni – “As I said last 
Thursday, I thought that Mayara's SM 
thesis is as good as the very best SM 
theses that we see at MIT.” – e do Prof. 
de Neufville – “Mayara's thesis is well 
above average even for MIT standards.”, 
registrados durante a defesa de tese.
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ARTIGO FCMF

ESPAÇO DOS ALUNOS

Associação pelo dicionário Au-
rélio tem como significados: ato ou 
efeito de se associar, combinação, 
união, liga, organização - como 
em, por exemplo, “a associação de 
pais daquele colégio era das mais 
atuantes”. Por outro lado, pode-
-se entender como comunidade um 
grupo social cujos membros estão 
irmanados por uma mesma heran-
ça cultural e histórica, um agrupa-
mento que se caracteriza por forte 
coesão baseada no consenso es-
pontâneo dos indivíduos.

Isso nos leva a pensar que nos-
sa Associação - AEITA não deva ser 
tão somente um órgão representa-
tivo dos iteanos, mas também uma 
comunidade de associados que pode 
realizar, pelos seus próprios esfor-
ços, mais do que apenas a capaci-
dade do conjunto de diretores, con-
selheiros e funcionários de sua sede. 
Atente-se que os diretores/conse-
lheiros são voluntários em tempo 
parcial e não remunerados, e que as 
anuidades pagas, ao valor unitário 
de 210 reais (menos de 20 reis por 
mês!), visam cobrir os gastos do es-
critório-sede, despesas com ativida-
des de representação e alguns servi-
ços terceirizados, como informação e 
comunicação aos associados. Outras 
atividades beneméritas da AEITA são 
custeadas basicamente por patro-
cínios de alguns colegas/empresas 
voluntários. 

Por isso e para tanto, nossa di-
retoria tem se empenhado em pro-
mover maior integração associativa 
dos membros dessa comunidade, 
por meio de iniciativas envolvendo 
maior participação, transparência e 
inovação, buscando:
• incentivar a realização de projetos 

conjuntos de inovação com asso-
ciados, abertos e transparentes 
quanto à priorização e participação;

• promover maior comunicação e in-
tegração via mídias sociais;

• iniciar uma campanha para que a 
comunidade defina em conjunto 
sua visão de futuro 

Em síntese, achamos pouco a 
AEITA se contentar em ser somen-
te um órgão representativo, pois a 
comunidade iteana pode e deve, em 
conjunto, ter uma atuação mais es-
tratégica junto ao ITA, aos próprios 
iteanos e, sem dúvida, junto à so-
ciedade. Assim, definimos como o 
propósito principal da gestão desta 

A comunidade iteana e sua visão de futuro
diretoria: “Mobilizar a comunidade 
iteana para inovação junto ao ITA, 
a própria AEITA e a sociedade em 
geral”.

Ou seja, a comunidade iteana tem 
que assumir uma atitude mais em-
preendedora em relação ao contexto 
em que pode e deve atuar. 

Uma atitude empreendedora de-
pende de uma postura mais inovado-
ra abrangendo, entre outros fatores:
• sonhar e ter uma visão de futuro;
• aceitar desafios, tentar exausti-

vamente aprender com erros e 
acertos;

• realizar trabalho em grupo, colabo-
rativo e criativo;

• ter humildade para ir além e focar 
fora de si, ter curiosidade, obter fe-
edback e aprender.

A comunidade iteana é privilegia-
da pela sua formação diferenciada 
e potencialidade. Por tudo isso, não 
pode se eximir de ter essa atitude 
empreendedora e de dar uma contri-

buição à altura de seu potencial e das 
necessidades da sociedade brasileira 
e do país.

Tudo na vida funciona em função 
de processos, dependendo cada vez 
mais não somente de tecnologia, 
mas também de relacionamento in-
terpessoal e da interrelação de múl-
tiplas variáveis.

É importante aplicar esse con-
ceito de processo para repensar o 
engenheiro iteano, não apenas pela 
sua competência técnica aplicada em 
sua atuação individual e em seu con-
texto de atuação profissional, mas 
também como agente pertencente a 
uma comunidade de elite e cidadão 
protagonista no futuro do país, que 
estamos todos construindo para 
nossas famílias e para a sociedade 
como um todo. 

Para saber como contribuir com 
propriedade nesse contexto é funda-
mental que nossa comunidade reflita 
sobre as necessidades de seu meio 

e sua potencialidade de colaboração 
para melhorá-lo e, a partir disso, 
construa em conjunto uma visão do 
futuro desejado. 

Assim, estamos convidando cada 
um dos iteanos, graduados e gradu-
andos, a se agregar a essa campanha 
para contribuir ao ciclo proposto de 
prospecção sobre esse futuro, con-
forme a figura 1. 

A 1ª etapa desta campanha co-
meça agora e vai até final de outubro. 
Você está convidado a apresentar 
suas considerações e recomenda-
ções sobre as fases A e B do fluxo 
apresentado, especificamente: 

FASE A - Comunidade iteana com 
atuação estratégica: a contribuição 
estratégica que a comunidade iteana 
poderá dar para a evolução da socie-
dade brasileira, considerando:

• qual a posição almejável de nos-
so país, compatível com seus pontos 
fortes e fracos, bem como com seu 
potencial no contexto dos demais 
países;

• as características da sociedade 
atual e como ela pode evoluir para 
alavancar este país à posição alme-
jada.

FASE B – Iteanos competentes e 
protagonistas: o perfil do iteano atual 
e futuro que, individualmente e em 
comunidade, será fundamental nes-
se processo.

Obs.: a autoria das contribuições 
não será divulgada

Em resumo, proceda nesta 1ª eta-
pa de nossa campanha conforme o 
quadro abaixo:

• Endereçar e-mail para presidente@aeita.com.br, com cópia para aeita@aeita.com.br
• Assunto: Futuro AEITA - 1ª etapa
• Considerações e recomendações para:
 • Fase A do ciclo
 • Fase B do ciclo

Após realizarmos a convergência necessária das contribuições desta 1ª etapa, apresentaremos o cenário de-
sejável composto a partir disso, submetendo-o para aprimoramentos de todos para então realizarmos a etapa 
final subsequente (fases C e D do ciclo), concluindo finalmente com os desdobramentos necessários para 
começarmos a construir esse futuro desejável a partir do presente.

Obrigado antecipadamente por sua participação.

Flavio Eitor Barbieri (T64)
Presidente da AEITA

O Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA), através da Fundação 
Casimiro Montenegro Filho (FCMF), 
vem desenvolvendo o Projeto SI-
NAPI Aeroportuário, sob contrata-
ção da CAIXA. O Projeto, com du-
ração de 18 meses, é coordenado 
pela Profa. Dra. Rogéria de Arantes 
Gomes e tem como objetivo esta-
belecer referencial de custos de in-
sumos de engenharia aeroportuária 
para o Brasil. 

Esse trabalho visa a preencher 
uma lacuna existente nas referências 
de custos de obras de construção 
civil adotados no país, uma vez que 
os indicadores atuais não contem-
plam as particularidades das obras 
aeroportuárias. Por essa razão, as 
avaliações de custos realizadas pe-
los órgãos fiscalizadores baseiam-
-se em parâmetros que se mostram 
inadequados, gerando distorções e 
ocasionando perda de tempo e de 
recursos públicos.  A adoção de re-
ferências específicas na análise da 
razoabilidade de custos de obras ae-

Conheça o Projeto SINAPI Aeroportuário

roportuárias no país permitirá uma 
avaliação mais eficiente do desempe-
nho do setor. 

O projeto é fortemente baseado 
em conteúdo prático, incluindo, até 
o momento, visitas e aferições de 
produtividade em obras realizadas 
em treze aeroportos de várias regi-

ões brasileiras, como por exemplo 
os aeroportos de São Gonçalo do 
Amarante, no Rio Grande do Norte, e 
Foz do Iguaçu, no Paraná. Também já 
foram feitas pesquisas de campo em 
obras executadas em aeroportos lo-
calizados nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio 

Equipe do SINAPI quando da visita às obras do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, próxi-
mo de Natal, no Rio Grande do Norte

A edição 2014 do Programa Adote um Aluno, do CASDVest, está co-
meçando. 

Ao participar do Adote um Aluno, contribuindo com uma inscrição em 
um vestibular escolhido pelo estudante do CASDVest, você contribui para a 
inclusão social desse jovem e evita que ele perca um ano inteiro de estudos 
no CASD Vestibulares devido às suas dificuldades financeiras. Além disso, 
mostrando interesse em construir o sonho de um de nossos alunos, você 
se tornará um Padrinho e receberá, em mãos, uma carta redigida pelo seu 
afilhado, compartilhando um pouco de sua história, seus objetivos e so-
nhos, e dizendo em qual universidade deseja ingressar.

Adote um Aluno do

Seja um Padrinho! Não perca essa 
oportunidade, garanta já a sua cartinha!

Invista em oportunidade! Participando do programa, você mudará a vida 
de um aluno e contribuirá para a democratização da educação. Se preferir, 
podemos fazer uma visita pessoal e apresentar o nosso trabalho e o Adote 
um Aluno.

caio@casdvest.org.br   •   www.casdvest.org.brInformações:

Grande do Sul, Mato Grosso, Per-
nambuco e Amapá.

Para elaboração dos trabalhos, a 
equipe é composta de professores e 
alunos de graduação e pós-graduação 
da Divisão de Engenharia Civil, os quais 
também têm se beneficiado das visitas 
a campo como complemento à forma-
ção de Engenheiro Civil-Aeronáutico. 
No escopo do Projeto, alunos de gra-
duação realizaram estágios curricula-
res, sob supervisão dos Professores 
Maj Ronaldo Gonçalves de Carvalho e 
Maj Márcio Antônio da Silva Pimentel. 

Além do ganho para a comuni-
dade interna, sob a forma de aproxi-
mação dos alunos com as obras em 
execução, o Projeto pretende ofere-
cer uma significativa contribuição 
à sociedade brasileira, subsidiando 
os órgãos de fiscalização e controle 
quanto ao uso de recursos públicos, 
e, também, auxiliando as empresas 
construtoras do setor, por meio da 
elaboração de indicadores de desem-
penho e de custos específicos para 
obras de aeroportos.

Ciclo de 
Prospecção 

Proposto

Comunidade iteana 
com atuação 
estratégica

ITA como
escola de
excêlencia

Iteanos
competentes e 
protagonistas

Candidatos
com perfil 

selecionado
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P&D
PARA USO DOS CORREIOS

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

Em ___/___/____ Ass __________________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___

Os testes de vibração acústica e 
senoidal do satélite CBERS-4 (Sa-
télite Sino-brasileiro de Recursos 
Terrestres) foram concluídos pelos 
especialistas do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) e da 
Academia Chinesa de Tecnologia 
Espacial (CAST, na sigla em inglês). 
Em junho, numa câmara acústica 
reverberante do centro chinês, em 
Pequim, o satélite sino-brasileiro foi 
exposto a ruídos acústicos seme-
lhantes ao que enfrentará durante o 
lançamento, previsto para a primeira 
quinzena de dezembro. O CBERS-4 
é o quinto satélite desenvolvido pelo 
programa de cooperação internacio-
nal entre Brasil e China.

Em seguida aos testes de vibra-
ção acústica e senoidal, com o saté-
lite na configuração de lançamento, 
foram realizados testes de vibração 
nos três eixos para checar a robustez 

CBERS-4 passa por 
testes na China

mecânica do satélite e seus subsis-
temas e a compatibilidade dinâmica 
com o foguete.

O CBERS-4 já havia passado por 
outra importante etapa quando, pela 
primeira vez, o Gerador Solar (SAG) 
e o satélite foram integrados e testa-
dos conjuntamente. 

O SAG, responsável por captar a 
luz do Sol e convertê-la em energia 
elétrica, essencial para o funciona-
mento de todos os sistemas e sub-
sistemas que compõem o satélite, foi 
enviado à China no início de maio. 
Com mais de 16 metros quadrados, 
o gerador que pesa apenas 55 quilo-
gramas foi fabricado pelas empresas 
brasileiras Cenic e Orbital.

Antes de ser integrado ao corpo 
principal do satélite, o SAG foi sub-
metido a diversos testes elétricos, 
de abertura e inspeções visuais, para 
garantir que não sofreu danos duran-
te o transporte. Para realizar os tes-
tes dos painéis do SAG é necessário 
mantê-lo suspenso a um trilho atra-
vés de pontos de fixação para tam-
bém simular a sua abertura quando 
em órbita. Em seguida, o SAG foi co-
nectado mecânica e eletricamente ao 
satélite para ambos serem submeti-
dos aos testes de vibração acústica 
e senoidal.

MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES
Também em junho foram con-

cluídos os ensaios que verificam a 
autocompatibilidade do satélite e a 
sua compatibilidade eletromagnética 
com o veículo lançador. Esses testes 
são necessários para comprovar que 
um equipamento do satélite não pro-
voca perturbações eletromagnéticas 
em outro. Além disso, são avaliadas 
possíveis interferências entre o saté-
lite e o foguete. A impossibilidade de 
reparo em órbita torna imprescindí-
vel a simulação em Terra de todas as 

condições que o satélite irá enfrentar 
desde o seu lançamento até o final de 
sua vida útil no espaço.

As atividades de balanceamento 
e medidas de propriedades de mas-
sa do CBERS-4 aconteceram no dia 
12 de junho. O balanceamento é re-
alizado para atender aos requisitos 
de posição de centro de gravidade 
estabelecidos pelo veículo lançador 
e pelo subsistema de controle de 
atitude e órbita. O conhecimento pre-
ciso das propriedades de massa do 
satélite é fundamental para o correto 
desempenho desse subsistema. An-
tes disso, no dia 7 de junho, foram 
realizados os testes elétricos do sa-
télite sino-brasileiro.

As atividades de montagem, inte-
gração e testes (AIT) do satélite ocor-
rem no Centro Espacial da CAST, na 
China. O período de AIT serve para 
montar o modelo de voo do satélite, 
demonstrar seu bom funcionamento 
em condições ambientais semelhan-
tes ao lançamento e órbita e identi-
ficar e corrigir eventuais problemas.

O AIT do CBERS-4 teve início em 
janeiro deste ano com o envio para 

a China da estrutura de carga útil do 
satélite, que antes estava no Labo-
ratório de Integração e Testes (LIT) 
do INPE, em São José dos Campos 
(SP). A estrutura do CBERS-4 foi 
projetada e fabricada pelas empresas 
brasileiras Cenic e Fibraforte.

Ainda em janeiro, os primeiros 
equipamentos de voo desenvolvidos, 
fabricados e testados pela indústria 
brasileira, juntamente com os equi-
pamentos chineses, foram integra-
dos à estrutura do satélite para que 
fossem iniciados os testes elétricos.

Devido à complexidade do satélite, 
os testes elétricos foram realizados por 
‘Estados’, chamados de A, B, C e D. O 
satélite foi progressivamente integrado 
e testado em cada um de seus Estados.

Após submetido a todos os testes 
ambientais em infraestruturas espe-
ciais (câmaras anecóica, acústica e 
termovácuo), o satélite estará pronto 
para a campanha de lançamento, que 
deve iniciar na segunda quinzena de 
outubro.

Fonte: Assessoria de 
Imprensa do INPE

Testes elétricos: etapa importante para a 
campanha de pré-lançamento

Especialistas preparam satélite para testes de compatibilidade eletromagnética


