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E mais

O Sábado das Origens 2013 
já começou diferente, com o 
coquetel de boas-vindas organi-
zado no H8, ao lado do Feijão. 
A chuva que caiu o dia todo deu 
uma trégua e uma linda lua apa-
receu para iluminar a trilha até 
o Túmulo do Profeta. Mas antes 
disso rolou muita música boa, 
o chope gelado da Germania, 
petiscos apetitosos e conversa 
para jogar fora. Págs 6 e 7.

Especial 
Sábado das 

Origens

A forte interação com os alu-
nos, ações de responsabilidade 
social e o fortalecimento de me-
canismos de divulgação e busca 
de oportunidades profissionais 
foram a marca da AEITA em 
2013. Também foram iniciados 
os preparativos para a progra-
mação dos 60 anos da Associa-
ção, que serão comemorados 
em 2014. Confira as principais 
atividades da AEITA em 2013. 
Págs. 10 e 11.

Trabalho, apoio e interação

Bixos pagam Maomé ao veterano Newton Pitombo (T53) em colóquio organizado pela DIVAL no início do ano, que 
apresentou a AEITA aos novos alunos

Em entrevista ao Jornal AEITA, o presidente eleito 
Flavio Eitor Barbieri (T64) fala sobre a nova visão de 
atuação da Associação, baseada na tríade “inovação, 
participação e transparência”. Veja detalhes na pág. 3

Uma nova visão
para a AEITA

Após muitas indefinições e com o apoio incondicio-
nal da Prefeitura e da Câmara Municipal de São José 
dos Campos, a Casa de Repouso recebeu sinal verde do 
Sr. Governador Geraldo Alckmin para prosseguir sua 
construção. Leia em primeira mão na pág. 9.

Casa de Repouso
segue em frente

A nova Diretoria da AEITA, que toma posse em fevereiro de 2014, está propondo à 
comunidade iteana a indicação de representantes de turmas, como forma de aprimorar 
a interação da Associação com as diversas gerações de engenheiros formados na es-
cola. Pág. 2

Indique seu representante

Equipe de Vôlei do ITA, patrocinada pela AEITA, foi campeã do C.E.U., o 
Circuito de Esportes Universitários!

Bixos e veteranos participaram ativamente de uma manhã exaustiva de debates

O Reitor Carlos Américo Pacheco (T79) (à direita, em primeiro pla-
no) fez questão de estar presente ao SdO, para discutir a paralisa-
ção inédita realizada em agostoA velha guarda é assídua no SdO
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entrevista

Jornal AEITA

eleições

secretaria

A chapa única encabeçada por Flavio Eitor Barbieri (T64) foi referendada 
pela comunidade iteana para comandar a AEITA no biênio 2014-2015. O resul-
tado das eleições foi anunciado durante o Sábado das Origens 2013. A posse 
será em fevereiro do próximo ano.

Confira abaixo os nomes da nova Diretoria e conheça, na página 3, o pro-
grama de atuação para os próximos dois anos.

DIRETORIA - BIÊNIO 2014/2015
• Presidente: Flavio Eitor Barbieri (T64)
• Vice Presidente: Christiano Sadock de Freitas (T04)
• Diretor Financeiro: Marcelo Dias Ferreira (T94)
• Diretor Financeiro Adjunto: Thais Franchi Cruz (T01)
• Diretor Administrativo: Sergio Luiz de Oliveira (T64)
• Diretor Administrativo Adjunto: Rafael Antônio da Silva Rosa (T04)

CONSELHO FISCAL
• 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 (T04)

A AEITA recebe, com frequência, 
solicitações dos meios de comunica-
ção para indicação de especialistas nas 
diversas áreas da engenharia aeronáu-
tica, para realização de entrevistas e 
reportagens. Geralmente, o prazo que 
o jornalista tem para realizar seu tra-
balho é muito curto - quase sempre no 
mesmo dia.

Para agilizar e melhorar o nosso 
atendimento à imprensa - essa visibilida-
de é muito importante para a AEITA, para 
o ITA e para a valorização da imagem da 
comunidade iteana -  estamos montando 
um banco de dados de iteanos que se 
disponham falar sobre suas áreas de atu-
ação e nas mais diversas situações.  

Solicitamos àqueles que se interes-
sarem em integrar o banco de dados da 

Qual foi a sua motivação para se 
candidatar a presidente da AEITA?

Particularmente, minha principal 
motivação é dar uma opção para 
que a comunidade iteana (iteanos 
graduados e pós-graduados, indivi-
dualmente ou representando suas 
instituições,  professores, alunos e 
funcionários do ITA, parceiros como, 
por exemplo, a FCMF, Incubaero etc.) 
se integre mais e demonstre seu 
grande potencial em inovações con-
cretas em prol do ITA, da AEITA e da 
sociedade. A ideia é que os diversos 
projetos que venham a ser apresen-
tados pela comunidade sejam agre-

PROGRAMAS JÁ EXISTENTES
PROGRAMA OBJETIVO SUPERVISOR

Programa A - Operação de projetos AEITA
Estabelecimento de padrões AEITA para qualificação dos projetos, quanto a 
planejamento, dinâmica de execução e difusão de andamento.

Sérgio Luiz de Oliveira

Programa B - Eficácia gerencial
Implantação de mecanismos gerenciais e capacitação para eficácia no pro-
cesso de inovação .

Flavio Eitor Barbieri

Programa C - Cooptação de recursos
Estabelecimento de mecanismos ágeis para cooptação do potencial de ite-
anos e de recursos necessários aos projetos.

Marcelo Dias Ferreira

Programa D - Solidariedade
Estruturação e implantação dos sistemas de apoio aos iteanos e comunida-
des, qualificados para suporte da AEITA .

Christiano Sadock de Freitas

Programa E - Articulação
Implantação de sistemas cooperação, divulgação e integração da AEITA 
com seu ecossistema de interesse.

Flavio Eitor Barbieri

Programa F – Formação e impacto dos iteanos Estudos de referência para avaliação da formação e impacto dos iteanos. A definir

imprensa que nos enviem por e-mail 
(secretaria@aeita.com.br) informações 
conforme abaixo. Quando acionada, a 
AEITA fornecerá o telefone/e-mail de 
contato do iteano ao jornalista e ele 
entrará em contato diretamente para 
agendar/realizar a entrevista.

 
1) Nome completo, curso e turma
2) Cidade em que atua
3) Área (s) do conhecimento em que 
está apto a dar entrevistas
4) Prefere atender por e-mail (somen-
te jornal impresso e internet), telefone 
(jornal impresso, internet e rádio) ou 
pessoalmente (imprescindível para te-
levisão)?
5) E-mail e telefone de contato (se pos-
sível fixo e celular)

Seja uma fonte de entrevistas à imprensa

Flavio Barbieri (T64)
é o novo presidente

participação

A nova Diretoria da 
AEITA, que toma posse 
em fevereiro de 2014, está 
propondo à comunidade 
iteana a indicação de re-
presentantes de turmas, 
como forma de aprimorar 
a interação da Associação 
com as diversas gerações 
de engenheiros formados 
na escola. “O representante 
será o mobilizador da AEI-
TA junto à sua turma levando e trazendo 
informações e iniciativas”, explica o pre-
sidente eleito Flavio Eitor Barbieri (T64).

Os representantes, indicados por 
seus colegas de turma, farão parte do 
Conselho Consultivo da AEITA, partici-
pando também do fórum de avaliação 
de projetos do Sábado de Projetos 
(SdP) (veja na página 3).

Para indicar seu representante, as 

Indique o representante da sua turma
turmas deverão enviar à 
AEITA cópia de ata de reu-
nião com pelo menos dez 
membros, com o nome 
escolhido. A turma 64, 
por exemplo, já indicou 
Satoshi Yokota.

A indicação do repre-
sentante pode ser feita a 
qualquer tempo, antes de 
fevereiro de cada ano, com 
validade para o ano em 

que for indicado. O representante pode 
ser reeleito, porém o ideal é que haja um 
rodízio de participação. É importante que 
haja o maior número possível de indi-
cações até dezembro, para que o grupo 
possa participar desde o início das novas 
diretrizes de trabalho da AEITA. Os no-
mes indicados até o final de 2013 serão 
amplamente divulgados nas mídias da 
AEITA em janeiro de 2014.

Modelo de formulário de indicação, a ser enviado à AEITA

Satoshi Yokota (T64), repre-
sentante de sua turma

Diretoria
da AEITA

Boas Festas!
Feliz 2014!

Que a paz, a saúde e 
a harmonia estejam 
presentes em todos

os dias do seu ano novo. 
Uma nova visão para a AEITA

Em entrevista ao Jornal AEITA, o presidente eleito Flavio Eitor Barbieri (T64) fala sobre a nova visão de atuação da Associação, baseada na tríade 
“inovação, participação e transparência”. Essas diretrizes são um desdobramento do programa da chapa AEITA +, disponível no site da AEITA

gados, por temas, em programas 
– que podem ser os já estabeleci-
dos pela nova Diretoria, ou outros 
a serem criados (veja quadro). Cada 
programa terá um supervisor, inicial-
mente, nesses já existentes, um dire-
tor da AEITA.

Qual a proposta aprovada na As-
sembleia para a nova Diretoria?

Em síntese, essa proposta 
abrange um ciclo de inovação anual 
constando de programas/projetos 
conduzidos pelos iteanos através do 
sistema/plataforma de projetos AEI-
TA, referendados nos meses de fev/
jun/out de cada ano por um fórum da 

comunidade iteana reunido em um 
SdP (Sábado de Programas/Proje-
tos) em cada um desses meses. Já 
está disponível no site da AEITA uma 
programação preliminar para o SdP 
de 15 de fevereiro de 2014, assim 
como um modelo de projeto, que 
pode ser utilizado pelos interessados 

Flavio Eitor Barbieri (T64), presidente eleito 
da AEITA

A tríade que norteia as novas diretrizes da
AEITA a partir de 2014

em apresentar suas ideias à Diretoria 
da AEITA. 

De que forma se espera que os 
associados e a comunidade itea-
na contribuam para se ter sucesso 
nessa nova visão da AEITA?

Espera-se que os iteanos se mo-
tivem para transformar suas ideias 
- mais do que se restringir somente 
a sugestões e críticas - em projetos 
de inovação viáveis e transparentes 
para todos os iteanos. A forma de 
cada iteano realizar isso é liderando 
e participando conforme o esquema  
"Inovação, Participação e Transpa-
rência" (veja nesta página).

Quais os próximos passos em 
direção a isso?

O próximo passo é definir quais 
os programas/projetos serão propos-
tos, de forma bem estruturada padrão 
AEITA, para serem avalizados no SdP 
de 15 de fevereiro de 2014. Isso sig-
nifica que cada programa tenha um 

iteano supervisor assumido e 
cada projeto tenha um iteano 
coodenador assumido que reú-
na no plano do projeto todos os 
itens bem negociados: objetivo, 
estratégia, recursos, participan-
tes, descrição de metas e sua 
colocação num cronograma com 
prazos e responsáveis (composi-
ção facilitada por agente de projeto 
indicado pela AEITA).

Qual o diálogo-chave da Di-
retoria com qualquer associado 
e/ou membro da comunidade 
iteana?

"Tem uma ideia a propor? Óti-
mo, vamos pô-la em prática jun-
tos!"

Saiba mais sobre o plano de 
ação da AEITA em http://www.aeita.
com.br/aeita-informa/uma-nova-
-viso-para-a-aeita/568.html

Ao final de mais um ano, AEITA registra o seu agradecimento especial às 
empresas e instituições que têm patrocinado, sempre, as iniciativas da 

Associação: Elite, Embraer, Fundação Casimiro Montenegro Filho, Neogrid 
e Poliedro. Além de viabilizar financeiramente diversas atividades organiza-
das pela AEITA, o apoio de empresas de tão alto nível é um grande motivador 
e incentivador para os projetos futuros. Muito obrigado!

Agradecimento
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fcmf

Caminho aberto para o empreen-
dedorismo e a inovação. A Incubaero 
- Incubadora de Empresas e Projetos, 
criada pela Fundação Casimiro Monte-
negro Filho (FCMF) para desenvolver o 
setor aeroespacial, com a parceria do 
DCTA (onde está sediada) e de entida-
des de fomento tecnológico (Prefeitura 
de São José dos Campos, Sebrae e 
Ciesp) está com Edital aberto para a 
seleção de novas empresas interessa-
das em se instalar.

Atualmente há três empresas in-
cubadas (veja nesta página), mas há 
vagas para pelo menos mais quatro, 
segundo Luiz Carlos Galvão (T72), 
diretor da FCMF e gerente da Incuba-
ero. Para submeter um projeto para 
uma vaga na Incubaero, é necessá-
rio, primeiramente, agendar uma 
reunião com a gerência, para uma 
conversa preliminar. Certificando-se 
de que a empresa se enquadra nas 
exigências do Edital, a segunda etapa 
é a elaboração de um plano de ne-
gócios, que será submetido à avalia-
ção de um comitê. A resposta sai em 
aproximadamente 45 dias.

Desde a sua criação, em 2004, 
a Incubaero graduou 14 empresas, 
sendo que 13 delas encontram-se 
em plena atividade. Muitas dessas 
empresas são dirigidas por iteanos, 
mas essa não é condição para estar 
na incubadora da FCMF.

Uma vez incubada, a empresa pas-
sa a contar com a estrutura de sala 
de reuniões, internet, impressora, te-
lefone, recepção, biblioteca, copa e ar 
condicionado, ao custo de R$ 20/m², 
não incluída a conta telefônica. Mas 
o maior benefício da Incubaero, se-
gundo empresários que já passaram 
pela experiência, é o fato de se estar 

Incubaero
aberta para novas empresas

dentro do DCTA, com todas as facili-
dades que isso representa: acesso aos 
professores e laboratórios do ITA e 
proximidade com os alunos, além do 
convívio e da interação com empresas 
que atuam no mesmo setor. “A Incu-
baero cria um ambiente que favorece 
a cooperação entre os incubados e a 
preparação para enfrentar um mercado 
competitivo”, explica Guilherme Rocha 
(T98), diretor da Konatus (www.kona-
tus.com.br). “Quando a empresa ainda 
é jovem, isso é fundamental para a sua 
sobrevivência”.

A Konatus foi fundada em 2008 
e esteve incubada durante três anos. 
Atualmente a empresa presta serviço 
e desenvolve soluções computacio-
nais que auxiliam o desenvolvimen-
to, a operação, a manutenção e a cer-
tificação de sistemas críticos. A base 
tecnológica da empresa consiste em 
sistemas de análise de dados e apoio 
à decisão, ferramentas para testes, 

modelagem, diagnóstico e prognós-
tico, bem como soluções integradas 
para análise de risco e gerenciamen-
to de segurança operacional.

Alysson Campos Melo (T06), di-
retor da GTAC Solutions (incubada 
de 2005 a 2008) também considera 
o acesso aos laboratórios e aos ins-
titutos do DCTA um diferencial fun-
damental da Incubaero. “Tive opor-
tunidade de me instalar em outra 
incubadora, mas optei pela Incubae-
ro, principalmente pelas oportunida-
des de parceria com os institutos e 
entidades de fomento”, afirma.

A GTAC Solutions (http://gtac.
com.br/) começou a ser pensada por 
Alysson Campos Melo (T06), Antonio 
Davi Macedo Coelho (T06) e George 
Batschinski (T02) - sócios e colegas 
de turma - ainda no H8. “Montamos 
a empresa quando éramos estudan-
tes e tínhamos plena segurança do 
que queríamos. Mas quando foi che-

ALTAVE – Fundada no início de 
2011, atua no setor aeroespacial 
desenvolvendo veículos mais leves 
que o ar, com ênfase na geração de 
produtos e serviços inovadores. As 
soluções se aplicam a diversos se-
tores com destaque para telecomu-
nicações e videomonitoramento de 
grandes áreas.  O produto carro che-
fe da empresa, fruto de subvenções 
como FAPESP e CNPq, são platafor-
mas flutuantes afixadas no solo por 
cabos, também chamadas de balões 

cativos ou aeróstatos, com capaci-
dade de multi-missão. Algumas das 
aplicações: ERB flexível - cobertura 
de eventos, áreas remotas, solução 
para cenários de catástrofes; Estação 
Repetidora - telefonia, rádio, dados; 
Monitoramento – segurança públi-
ca, O&G e ambiental. A empresa é 
associada da ABIMDE e do Cluster 
Aerospacial Brasileiro. Acesse o site  
www.altave.com.br 

3D CTS – Fundada em 18/08/2009, 
atua no desenvolvimento de máquina 

industrial para obtenção de peças 
manufaturadas em compósitos com-
plexos para aeronáutica e contendo 
tramas estáveis à flexão, produtos 
com elevada propriedade mecânica, 
alta fração volumétrica fibra / resina, 
além da eliminação da condição de 
falha por delaminação, ponto vulne-
rável em se tratando dos processos 
de laminação tradicionais.

Cogni – Fundada em 22/08/2011, 
empresa especializada em desenvolver 
soluções de alto valor tecnológico que 

agreguem valor ao seu cliente. Atua 
nas áreas de aeronáutica, aeroespacial, 
segurança, médica desenvolvendo e 
fabricação de componentes, e dispo-
sitivos mecatrônicos, dispositivos de 
alta precisão para diversas aplicações. 
Atualmente desenvolve sistema de ras-
treamento de veículos via HF, UHF, VHF 
e sistema de preservação de material 
biológico e preservação de órgãos 
humanos ara doação. Acesse o site  
www.cogni.com.br

CONHEçA AS EMPRESAS INCUBADAS

gando à época da formatura, surgiu 
a dúvida quanto a continuar ou arru-
mar um emprego”, lembra Alysson. 
“Para viabilizar nosso projeto, dois 
de nós foram trabalhar para gerar 
caixa e um permaneceu na empresa”. 

A GTAC atua no desenvolvimen-
to de soluções em software desde 
2004 e é hoje o maior fornecedor 
brasileiro de soluções em software 
de gestão para empresas aéreas. A 
empresa hoje atua também em ou-
tros mercados oferecendo soluções 
em software que visam aumentar a 
receita e controlar custos a partir de 
uma metodologia de desenvolvimen-
to ágil, focada na correta definição 
de prioridades e conhecimento dos 
processos de negócio. O trabalho da 
GTAC é baseado em três pilares es-
tabelecidos em pessoas, processos e 
tecnologia.

Saiba mais sobre a Incubaero em 
www.incubaero.org.br.

Da esq. para a dir.: Josiane Eni Antunes, Luiz Carlos Galvão (T72), Alysson Campos Melo (T06), Bruno Avena de Azevedo (T10), Guilherme 
Rocha (T98) e Denise Rosa
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evento

O Sábado das Origens 2013 já começou dife-
rente, com o coquetel de boas-vindas orga-
nizado no H8, ao lado do Feijão. A chuva que 

caiu o dia todo deu uma trégua e uma linda lua apa-
receu para iluminar a trilha até o Túmulo do Profeta. 
Mas antes disso rolou muita música boa, o chope 
gelado da Germania, petiscos apetitosos e conversa 
para jogar fora.

No sábado pela manhã, o presidente da AEITA, 
Marcelo Dias Ferreira (T94), abriu a Assembleia Ge-
ral com a prestação de contas da Associação. En-
quanto isso, corria a eleição, que referendou a chapa 
única liderada por Flávio Eitor Barbieri (T64). O re-
sultado foi oficialmente anunciado pelo "presidente 
do TSE" da AEITA, Maurício Pazini Brandão (T78).

Davis Ananian (T07) apresentou as atividades da 
AEITA Ceará, Regional que deverá ser regulamenta-
da ainda este ano. 

A posse da Diretoria do CASD - o presidente 
Marcus Ganter (T14) entregou o cargo a Victor "So-
bral" - foi bastante movimentada. Os veteranos que-
riam mais informações sobre a primeira paralisação 
de alunos do ITA, ocorrida em 27 de agosto deste 
ano. Os pronunciamentos de Ganter, do vice-reitor 
Fernando Sakane (T68) e do reitor Carlos Américo 
Pacheco (T79) - que fez questão de comparecer ao 
SdO mesmo tendo acabado de chegar de viagem de 
trabalho ao exterior - motivaram um prolongado de-
bate. 

Pacheco elogiou a maturidade dos alunos na 
condução das discussões e afirmou que a agenda 
de curto prazo está praticamente equacionada. As 
discussões mais complexas deverão integrar um 
estudo mais amplo que teria como meta reformar 
o ensino de engenharia no ITA. Dentre as questões 
que devem entrar na pauta destacam-se a introdu-
ção dos créditos e uma maior flexibilidade do cur-
rículo.

Finalizando a manhã de sábado, a ITA Júnior 
apresentou o novo site do ITA, desenvolvido pelos 
alunos, e que pode ser acessado em www.novosite.
ita.br .

Feita a obrigação, todos ficaram livres para a 
diversão! E o churrasco não decepcionou: não fal-
taram encontros e reencontros de amigos de várias 
gerações, brinquedões para a criançada, atrações 
para as mulheres e sorteio de brindes. As turmas 
campeãs de participação foram a 53 (relativa) e a 77 
(absoluta). Parabéns!

A AEITA agradece aos patrocinadores e apoia-
dores do Sábado das Origens, sem os quais a rea-
lização do evento não teria sido possível: Embraer, 
Sistema de Ensino Poliedro, Mectron, Unimed São 
José dos Campos, Novotel, Hotel Nacional Inn, Tra-
vel Inn, Flat Service, Villa Harmonia (Paraty), Viz 
Belle Cabeleireiros, Alexandre Calígrafo, Sediari Bu-
ffet Gourmet, Portal do Equilibrium, Vuth Morais Bi-
juterias, Instituto Embelleze, Chopp Germania, Ma-
lharia Catarinense, Castello Locações Audiovisuais, 
Davittè Cosméticos, Ornato, Barbaresco, Locaweb e 
Chiliboats.

A festa da família iteana!
SÁBADO DAS ORIGENS

Reverência de bixos e veteranos 
à figura mais emblemática e mis-
teriosa da história do ITA

Velas para o Profeta, ao som do hino Cova Dela

Preleção dos veteranos aos bixos presentes

Noite de lua clara no H8: à beira do Feijão, chope gelado, boa música, 
bom papo e sorteio de brindes

Preparativos para a Visita ao Túmulo do Profeta

Davis Ananian (T07) 
apresentou a AEITA 
Ceará à comunidade 
iteana

Momento 
beleza no 

Sábado das 
Origens

Flávio Eitor Barbieri (T64), Marcelo Dias Ferreira (T94), sua mulher Cristiane 
e o filho João Marcelo: troca de comando na AEITA

Miranda (T53), 
Canuto (T57) e 
Pitombo (T53): 

presença assídua 
no Sábado das 

Origens

Posse da nova Diretoria do CASD: Vitor “Sobral” substituiu Marcus Gan-
ter; vice-reitor Fernando Sakane (T68) e alunos falaram sobre a paralisa-
ção no ITA

Ala jovem do SdO

Hora de colocar o papo em dia

Representantes de peso da T59, com Sidney Nogueira (T74)

Encontro de gerações

Presidente do "TSE" iteano, Maurício Pazini 
Brandão (T78), anuncia a nova Diretoria

Os pequenos curtiram a pintura de rosto
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notícia das turmas responsabilidade social

“E o 1º Encontro do 2º Meio-Século 
aconteceu conforme sua programação  
anual, assim como o sexo em muitos 
locais conhecidos dos chacais. Uma 
vez  por ano, mas de deixar saudades. 
Seguem notas de lembrança aos que 
foram, que servirão de reportagem aos  
que não foram.

1.Começou na sexta-feira, 8/novem-
bro, com a visita à Embraer. Grupo total  
de 32 visitantes, mais o Bakowski que 
se juntou à patota, e que ainda  labuta na 
homologação dos aviões da empresa. Foi 
mostrado um filme  institucional, com 
suficiente ufanismo para até emocionar 
o Diretor de  Sustentabilidade que nos 
recebeu no auditório. Vários reconhece-
ram que o ufanismo tinha justas razões. 
Seguiu-se visita aos hangares de produ-
ção, e  por fim ao Centro Histórico. Mui-
tos saíram com vontade de comprar um  
Phenom para dar umas voltinhas por aí.

T62 comemora 51 anos
Leia relato do Cláudio Câmara (T62) sobre o encontro que comemorou os 
51 anos de formatura:

2.No sábado, 9/novembro, pela ma-
nhã, houve a visita ao Parque Tecnoló-
gico de SJC, com 9 visitantes no total. 
Fomos apresentados a esta iniciativa  
ousada, que pretende ser um elemento 
chave no planejamento estratégico da  
região de SJC, para mantê-la como polo 
de desenvolvimento de ciência,  tecno-
logia e inovação. Um dos pontos altos 
da visita foi um grande bate-papo sobre 
como fazer tudo isto, e o que falta para a 
região ser um Vale do Silício.  Falta mui-
to, muito, como bem ilustrou o colega 
Ozires. Mas há que se começar.

3.À tarde, visitamos o DCTA/ITA, 
começando com uma passagem pela 
Placa Comemorativa da T62. Os cha-
cais permanecem imortalizados no 
corredor do E2.  Seguiu-se uma vi-
sita aos H8, acompanhada pelo bicho 
da T15 que nos recepcionou. O ap. 
H8C/314 foi inspecionado pelos seus 

antigos moradores Yaro e Câmara, 
que viram que ele está contaminado, 
com uma invasão de colônia nordes-
tina, composta de 5 cearenses e um 
pernambucano. Outros ap's foram 
visitados, e até mesmo outras mo-
radias de quem ficou no ITA, como 
o  Boturão que aproveitou para ver 
como estava o H20, onde morou. A 
visita  foi efetuada por um grupo de 
18 pessoas.

4.À noite, aconteceu o grande jan-
tar de gala, com a presença do queri-
do  professor/reitor Cecchini. O reitor 
Pacheco telefonou se desculpando por 
não poder comparecer. Houve "spe-
eches", cantorias ("Portugal na Guer-
ra", "Cova Dela"), bolo de aniversário 
(presente da Diná para a T62) e papos 
variados. No seu "speech", o ex-reitor 
lembrou o apoio que recebeu dos alu-
nos, nós no meio, quando assumiu a 

reitoria do ITA, como primeiro reitor 
brasileiro. Temeroso em aceitar a tare-
fa, somente assumiu o cargo devido à 
confiança do reitor americano que saía, 
e ao apoio explícito dos alunos. Lembra 
de detalhes da época, o que para mim 
é impressionante, em uma  pessoa de 
89 anos.  O jantar teve a participação 
de 46 pessoas.

5.Os seguintes membros da T62 
participaram em atividades do Encon-
tro 51 Anos : Massaru, Pedro Luiz, 
Eckmann, Fausto, Yaro, Carrara, Sai-
to,  Bottura, Credidio, Henze, Ozires, 
Ferrari, Eliezer, Bakowski, Mauricy, de 
Castro, Câmara e Maria Helena.

Os laços de uma longa amizade fo-
ram renovados neste contato "olho no 
olho".  Foi muito bom ver todos vocês.

Um grande abraço.”
Câmara

Após muitas indefinições, espe-
cialmente jurídicas, e com o apoio in-
condicional da Prefeitura e da Câmara 
Municipal de São José dos Campos, 
a Casa de Repouso recebeu sinal ver-
de para prosseguir sua construção. A 
notícia veio pelo Twitter no dia 22 de 
agosto para Christiano Sadock (T04), 
vice-presidente da AEITA: “@geraldo-
alckmin_ : Uma boa notícia: o terreno 
da Unesp está sendo doado ao muni-
cípio de SJC para preservar o trabalho 
social feito lá”. Após um breve agra-
decimento, o Governador completou: 
“@geraldoalckmin_ : É uma satisfação 
saber que conseguimos uma boa solu-
ção, que vai ajudar aos que mais preci-
sam. Um abraço aos amigos de SJC”.

A Casa de Repouso Nosso Lar 
irá atender a 110 idosos carentes 
em abrigo integral, com moradia, 
alimentação, cuidados com a saúde, 

Alckmin diz sim e Casa de 
Repouso precisa de você

limpeza e atividades culturais e re-
creativas. Também será construída 
uma Vila Dignidade para casais de 
idosos. Por fim, faz parte do proje-
to o funcionamento concomitante de 
um Centro de Convivência, no qual 
idosos em melhores condições de 
saúde e independência possam con-
viver com os idosos abrigados, vol-
tando para casa, junto de sua família, 
no final das atividades.

A AEITA agradece a todas as 
autoridades públicas que se sensi-
bilizaram com este projeto, notada-
mente o Governo do Estado de SP, a 
Assembleia Legislativa, a Prefeitura 
e a Câmara Municipal. Este agrade-
cimento estende-se ao deputado fe-
deral Emanuel Fernandes (T81). Sem 
essa soma de esforços, não teríamos 
chegado a esse resultado. A escritura 
definitiva está a caminho.

AVANçO DAS OBRAS E NOVOS 
DESAFIOS

Atualmente, mais de 2 mil m² já 
foram erguidos. O prédio da adminis-
tração, com salão de eventos, horta, 
fábrica de fraldas e espaço de recre-
ação foi o primeiro a ser construído. 

Em outubro foi concluída uma 
importante etapa: o primeiro prédio 
de moradia, com capacidade para 20 
idosos, totalmente equipado e mobi-
liado. O próximo desafio é erguer o 
prédio da lavanderia e os vestiários 
dos empregados, cujas obras já co-
meçaram. A Casa de Repouso Nosso 
Lar busca parceiros para a realização 

A AEITA apoia o projeto de construção da Casa de Repouso Nosso Lar por 
ser idôneo e de forte cunho social, podendo, inclusive, apoiar e abrigar iteanos 
idosos em dificuldades financeiras e com problemas de saúde. Já houve casos 
de colegas idosos em situação de risco social, que acabaram sendo acolhidos 
por abrigos para moradores de rua e lá falecendo sem que a Associação tives-
se condições de agir ou ajudar.

A mantenedora da Casa de Repouso Nosso Lar é a Casa de Oração Missio-
nários da Luz, instituição filantrópica, fundada há 20 anos e tem como:

Visão: ser uma organização de terceiro setor, que promove, com exce-
lência, o desenvolvimento humano contínuo, com capacitação, valorização e 
campo de trabalho voluntário.

Missão: promover de forma sustentável o desenvolvimento e a melhoria 
da qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social, por meio do acolhi-
mento e ações que contribuam para a saúde, a educação, a cultura e o espírito 
empreendedor.

Valores: fazer o bem; buscar a evolução espiritual; trabalhar com humil-
dade; entusiasmo e alegria; valorizar e respeitar as pessoas, sem distinção 
de qualquer natureza; agir sempre com ética, competência e transparência; 
comprometer-se com a missão e objetivos da Casa; amar e praticar a caridade.

De 8 a 10 de novembro a turma do ITA de 1957 comemorou em Lindoia os 56 anos 
de sua formatura em mais um emocionante encontro de amizades germinadas há mais 
de 60 anos e que continuam  sendo cultivadas. A foto, que diz tudo, não é dos forman-
dos e sim dos NETOS deles que vieram prestigiar e abrilhantar o encontro.

T57 leva netos para encontro

PATROCINADORES E APOIADORES DO SÁBADO DAS ORIGENS 2013

Turma 62 em noite de gala, com a ilustre presença do Prof. Cecchini

desta etapa do projeto. Para partici-
par, basta depositar qualquer valor 
em uma das seguintes contas:

- FADA – Fundo AEITA de Apoio
Banco Santander (033)
Agência: 3845 
Conta Corrente: 13-000007-9 
CNPJ 53.318.408/0001-72

- Casa de Oração Missionários 
da Luz

BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
(409)

Conta: 33595-0
Agência 1529
CNPJ: 96.488.101/0001-22

A AEITA pode receber doações 
do exterior e doações feitas por em-
presas diretamente à Casa de Ora-
ção Missionários da Luz podem ter 
benefícios fiscais. Se você conhece 
alguém que possa se interessar em 
ajudar ou se quiser receber o pro-
jeto detalhado da Casa de Repouso 
Nosso Lar, entre em contato com a 
AEITA: vp@aeita.com.br.

Participe! Junte-se a este projeto 
de relevância social!

Para a consecução de suas finalidades, possui os seguintes títu-
los e registros:

• CNPJ: 96.488.101/0001-22 
• Inscrição Estadual: Isento 
• Inscrição Municipal: 135753
• Utilidade Pública Federal: Portaria do Ministério da Justiça nº 

2164 de 2008 
• Utilidade Pública Estadual: Lei nº 12311 de 2006 
• Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6173 de 2002 
• Registro na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo: 5915/2007 
• Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de São 

José dos Campos: 082 
• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 128/08 
• Registro no Conselho Municipal do Idoso: 02/2008

Interior do primeiro prédio de moradiaFundações da rouparia e vestiários

Vista externa do primeiro prédio de moradia
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especial

A forte interação com os alunos, ações de responsabilidade social e o fortalecimento de mecanismos de divulgação e busca de oportunidades 
profissionais foram a marca da AEITA em 2013. Também foram iniciados os preparativos para a programação dos 60 anos da Associação, que 

serão comemorados em 2014. A ideia é fazer um Sábado das Origens diferente, com a realização de um Baile de Gala. 
Confira os destaques da atuação da AEITA este 2013.

Um ano de intensa atividade!

Interação com os alunos

Em 2013, a AEITA conseguiu 
dar continuidade ao projeto Bolsa 
Aluno, criado em 2012 para aten-
der a estudantes em situação de 
vulnerabilidade financeira e social. 
Foram beneficiados 17 alunos se-
lecionados pela DIVAL/NUSESO-
-GIASJ, parceiros da Associação 
nessa iniciativa. A partir de maio, a 
contribuição da Associação Acadê-
mica Santos Dumont (AASD) pos-
sibilitou dobrar o valor inicial da 
bolsa, que passou a ser de R$ 400 
por aluno.

A AEITA tem interagido sistemati-
camente com o ITA em questões que 
resultarão em mudanças profundas 
no modelo atual da escola. No início 
do ano, acompanhou de perto a polê-
mica causada pela inédita divulgação 
das notas dos aprovados no vesti-
bular. Também tem participado das 
discussões sobre o projeto do Endo-
wment do ITA e o processo de dupli-
cação da escola. Junto ao CASD, tem 
seguido de perto os desdobramentos 
da paralisação ocorrida em 27 de 
agosto.

Convênio médico

Dentre as parcerias firmadas pela AEITA em 2013 des-
taca-se a da Randstad Professionals, para colaborar na 
divulgação de vagas de especialistas e executivos junto à 
comunidade iteana. Também está sendo feito um trabalho 
de aproximação com os estudantes dos últimos anos do 
ITA (formandos). Mas a diversão também tem lugar, e por 
isso a parceria com o Teatro Colinas, de São José dos 
Campos, dá desconto de 30% nos ingressos para peças 
e apresentações!

Atualmente, a AEITA mantém quatro canais de comunicação com a comunidade: O Suplemento 
Online (newsletter eletrônica quinzenal); Jornal AEITA (informativo impresso quadrimestral, tam-
bém disponibilizado no site em versão PDF); Site www.aeita.com.br (onde são divulgadas notícias 
sobre os iteanos, o ITA, os alunos, a C&T no Brasil, eventos, oportunidades de trabalho etc.); e-
-mail (para informações e comunicados urgentes que não possam aguardar a data de divulgação 
do Suplemento Online). A Associação também mantém uma página "pessoal" no Facebook (não 
é uma fanpage, o que permite "aceitar" amigos (aberta a toda a comunidade iteana)), debates e 
discussões, envio de mensagens etc., e perfil no LinkedIn e Twitter. Todos esses canais são aber-
tos, não dependendo de cadastro ou qualquer outro filtro. O Suplemento Online é lido por cerca 
de 1.000 iteanos, de um total aproximado de 4.000 envios. Precisamos aumentar esse número! 
Já o site tem em média 5.000 acessos diários, sendo a página mais acessada a nossa gloriosa 
wikITA, desenvolvida pelos iteanos Lélio Ribeiro de Paula “Coyote” (T73) e Antônio Espeschit 
“Tony” (T90). Fique por dentro das atividades da AEITA acessando essas mídias!

Regionais
A criação da Regional Ceará, em um formato diferente das demais 

regionais – com CNPJ e regimento interno próprios – está sendo uma 

experiência nova para a AEITA e pode se transformar em um modelo para 

outras iniciativas semelhantes. Dentre as propostas da Regional está a 

criação do portal AEITA-CE, com a disponibilização dos perfis de cada um 

dos associados. Nesse perfil, o associado poderá exibir seu currículo, 

postar artigos ou dar publicidade a trabalhos realizados. Serviços como 

Procure um Iteano, com filtros por turma e área de atuação, estarão dis-

poníveis e poderão servir de referência para empresas e headhunters. 

Também devem ser firmados convênios com consultorias de Recursos 

Humanos, visando a prospectar oportunidades profissionais para iteanos 

que residem no estado e parcerias com empresas da região para a reali-

zação de Summer Jobs, visando a criar oportunidades profissionais para 

os recém-egressos do ITA.

Em janeiro foi lançado o debate “A 
AEITA nos próximos 10 anos”, que pos-
sibilitou à comunidade se manifestar a 
respeito de duas questões: “O que você 
gostaria que a AEITA oferecesse (produ-
tos/serviços) à comunidade iteana?” e 
“Qual a sua visão da AEITA daqui a dez 
anos?”. As respostas de iteanos de vá-
rias gerações estão publicadas no site da 
Associação – www.aeita.com.br e têm 
sido muito importantes para balizar e 
nortear as ações da Diretoria. A enque-
te permanece aberta. Se você tem algo 
a dizer sobre o tema, envie e-mail para 
secretaria@aeita.com.br Participe!

A aproximação da AEITA com 
os novos alunos começa já nas pri-
meiras semanas de aula, com o pa-
trocínio do churrasco e participação 
nas atividades do Bem-vindo Bixaral. 
Nessa oportunidade, veteranos se 
candidatam a uma recheada progra-
mação de bostejos que avançam noi-
te adentro, apresentando os valores 
da escola e da comunidade iteana, na 
visão de várias gerações. Em março, 
um colóquio organizado pela DIVAL 
apresentou oficialmente a AEITA aos 
bixos. Após uma divertida sessão de 
entrega das camisetas, com o presi-
dente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira 
(T94) chamando os bixos nominal-
mente - por seus apelidos - Newton 
Pitombo (T53) deu um show à par-
te, com seu depoimento sobre os 
primórdios do ITA e os verdadeiros 
valores da escola. O presidente da 
Associação e Rafael Antônio da Sil-

va Rosa (T04), conselheiro, também 
deram seu testemunho, colocando a 
entidade à disposição dos estudantes 
ingressantes. No final do ano, a AEI-
TA também patrocina o churrasco de 
despedida dos formandos. Festa do 
começo ao fim!

Durante o ano, o convívio se 
mantém e se intensifica, na forma 
de acompanhamento das atividades 
e de ajuda financeira aos projetos. 
Este ano, a AEITA priorizou o patro-
cínio ao Bolsa Aluno (veja detalhes 
nesta página) e Aerodesign (2º lugar 
na Classe Advanced no SAE Brasil), 
com doação de móveis e ferramen-
tas. Mas não deixou de apoiar a equi-
pe da Athletica, com uniformes, e 
iniciativas do CASD, CASDVest, Cas-
dinho, DepCult, CV, entre outros. Os 
recursos para esses patrocínios são 
provenientes do FADA (Fundo AEITA 
de Apoio).

Responsabilidade Social
O Bolsa Aluno é financiado com 

recursos do FADA (Fundo AEITA 
de Apoio), que recebe doações 
de pessoas físicas e jurídicas. Um 
grande patrocinador desse projeto 
é a empresa LOTE45, que contribui 
com boa parte da bolsa concedi-
da pela AEITA. Doações de iteanos 
são fundamentais para fechar a 
conta. A AASD complementa com 
R$ 200 por aluno.

Levantamento feito pelo NUSE-
SO com 123 alunos ingressantes em 
2013 mostra o seguinte perfil: 

• 57% - entre 19 e 20 anos;
• 45% - naturais da região sudeste e 

41% naturais da região nordeste;
• 10% - renda familiar com menos de 

R$ 2.000,00.
“Ao considerar os aspectos: ma-

tricialidade sociofamiliar/composição 
familiar; situação habitacional; trabalho 
e renda; patrimônio; educação e esco-
laridade; e, saúde, podemos destacar 
que 12% do total de alunos apresen-
tam possíveis situações de vulnerabili-
dade social”, afirma o relatório.

A preocupação da AEITA, da DI-

VAL, do NUSESO e da AASD é conse-
guir manter o Bolsa Aluno em 2014, 
ampliando o número de beneficiados, 
já que a quantidade de vagas ofereci-
das pelo ITA subiu de 120 para 170.

CASA DE REPOUSO
A AEITA apoia o projeto de cons-

trução da Casa de Repouso Nosso Lar, 
por ser idôneo e de forte cunho social, 
podendo, inclusive, apoiar e abrigar 
iteanos idosos em dificuldades finan-
ceiras e com problemas de saúde. Leia 
mais sobre o assunto na pág. 9.

Desde que a Unimed passou para a Associação a responsabilidade 
de administrar o plano de saúde que atende a comunidade iteana, 
houve um longo percurso de ajustes e reestruturação. Essa atividade 
não faz parte do escopo da AEITA e, por isso, chegou-se a cogitar a 
suspensão desse serviço aos associados.

Em 2012, Jennifer Oliveira, responsável pelo convênio médico, 
transformou o limão em limonada. Graças à sua dedicação e empe-
nho, o controle dos pagamentos das mensalidades e a negociação in-
dividual caso a caso tem resultado na significativa diminuição da taxa 
de inadimplência. O permanente relacionamento com os funcionários 
da Unimed São José dos Campos tem facilitado a comunicação e a 
liberação de exames e cirurgias.

Foi contratada a empresa AUDIT – Auditoria e consultoria em saú-
de, que confere todas as contas do plano de saúde. Esse procedimento 
tem sido fundamental nas negociações de reajuste anual, para a apli-
cação do menor índice possível.

Comunicação

A AEITA
e o ITA

O futuro
da AEITA

Parcerias

Colóquio organizado pela DIVAL em março: distribuição de camisetas com os apelidos dos bixos

Casdinho trouxe Bernardinho para sua aula 
inaugural, com o patrocínio da AEITA

Equipe da Athletica tem uniformes patroci-
nados pela AEITA

Detalhe da ponta de asa do Leviatã, da equipe Classe Advanced do Aerodesign Churrasco Bem-vindo Bixaral, que tem o patrocínio da AEITA

Lightning Talks – sessões de palestras temá-
ticas de, no máximo, 15 minutos: iniciativa 
do aluno Márcio Ramos (T15), O Cubo, pa-
trocinada pela AEITA
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por francisco Galvão (t59) 

(um roteiro de aerodinâmica, para quem gosta de voar)
espaço do Galvão

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 ___/___/___

“Este ar que respiramos e no qual voamos”

Agora que sabemos grosso modo 
porque o avião voa, vamos esmiuçar 
melhor o que acontece entre a asa e 
o ar.

Podemos iniciar retomando a 
nossa chapa plana colocada fora da 
janela do carro, inicialmente alinha-
da com o vento. É preciso segurá-la 
firme, pois se dando um pequeno 
ângulo de modo a elevar seu bordo 
dianteiro, já iremos sentir uma forte 
força para cima. Vamos tentar expli-
car o que está ocorrendo.

Na parte de baixo há um pequeno 
acúmulo de moléculas, das partículas 
que vão sendo defletidas para baixo 
como bolas de tênis chocando-se 
com uma raquete inclinada (ver Figu-
ra 1).

Aumentando-se o ângulo, acen-
tua-se ainda mais a diferença, a suc-
ção superior chegando a ser mais 
do que o dobro do valor da pressão 
inferior! 

Isto aumenta a força resultante 
sobre a chapa, que obviamente devi-
do ao seu ângulo, tem uma compo-
nente para trás, ou seja, uma força de 
arrasto que também será tanto maior 
quanto maior for este ângulo (olha aí, 
o arrasto induzido fazendo o seu “de-
but”, gente!).  

Na face superior, o arrasto de fric-
ção, também aumentado devido ao 
aumento das velocidades tangenciais, 
aumenta o número de partículas ar-
rastadas, que vão se acumulando na 
esteira do bordo posterior, ou bordo 
de “fuga”, da chapa.

“SUSTENTATIO”, decolando afinal!

Este acúmulo é grande no bordo 
dianteiro diminuindo ao longo da cha-
pa e desaparecendo no bordo traseiro. 
Mas o mais importante ocorre na parte 
de cima onde devido à inércia, as par-
tículas levam algum tempo para serem 
desviadas para baixo por efeito dos 
choques moleculares das demais partí-
culas, o que provoca uma redução no 
número de moléculas ainda mais forte 
que o acúmulo na parte de baixo.

Temos portanto um aumento de 
pressão na face inferior e uma redu-
ção de pressão ainda maior na face 
superior, especialmente no bordo 
dianteiro ou bordo de “ataque”.

Ao atingirmos um ângulo cujo 
valor dependendo da geometria em 
planta e do bordo da chapa, poderá 
ser de 12 a 20 graus, as partículas 
arrastadas, até então afetando apenas 
o bordo traseiro começam a invadir 
toda a superfície superior, o que para 
uma chapa plana, ocorre de modo sú-
bito.

O número de moléculas e a pres-
são na face superior voltam ao nor-
mal e desaparecendo a sucção, com 
ela perde-se ~ 2/3 da força sobre a 
chapa, que agora resulta apenas das 
pressões na parte inferior.

Este é um fenômeno que todos os 
pilotos, conhecem e já viram ocorrer 
com as asas de suas aeronaves: é o 
famoso “estol”, que se ocorrendo à 
baixa altura poderá lhes ser fatal.

Os projetistas de aviões, jogando 
com a forma em planta e a dos perfis 
da asa, procuram obter uma invasão 
lenta e gradual das partículas arrasta-
das, para que o piloto tenha tempo de 
reduzir o angulo da asa.

Para retardar o fenômeno, pode-
-se defletir a parte traseira inferior da 
asa com um flape do tipo “split”, que 
irá concentrar sobre ele as partículas 
arrastadas.

Pode-se ainda varrê-las para trás 
usando passagens de ar ou fendas com 
um flape do tipo “sloted” ou proteger 

de modo semelhante com um “slot”, o 
bordo de ataque e seu pico de sucção. 

Até mesmo vórtices podem ser 
usados para esta função, como acon-
tece nas asas deltas dos caças su-
persônicos ou de um Concorde, nas 
quais se atinge ângulos de ataque 
perto dos 30 graus, sem estol, mas 
obviamente a custa de enormes valo-
res de arrasto...induzido! 

Acho que já deu para perceber que 
o arrasto induzido nada mais é, que 
a componente para trás daquela força 
resultante das pressões e sucções, 
que também criam a sustentação (ver 
Figura 2).

Assim sendo, quanto maior for a 
sustentação, maiores serão o ângulo 
e o arrasto induzido, e as velocidades 
para baixo, e portanto, mais fortes se-
rão os vórtices de ponta de asa que 
não criam o arrasto induzido, mas 
tem a mesma origem deste. 

As partículas afetadas, e defletidas 
para baixo por uma asa (ver Figura 3), 
se encontram dentro de um “tubo” ou 
cilindro, cujo diâmetro é definido pela 
envergadura (distancia de ponta a pon-
ta da asa), e cujo volume é proporcional 
ao quadrado desta, ou seja, se tivermos 
metade da envergadura, teremos qua-
tro vezes menos partículas defletidas. 

Vamos então comparar em voo, 
dois aviões com o mesmo peso, vo-
ando na mesma velocidade, mas com 
asas de diferentes envergaduras.

Para obter a mesma força de sus-
tentação, o de asa mais curta, por de-
fletir um menor volume de ar, terá que 

gerar maiores velocidades verticais, 
o que para a mesma velocidade de 
voo só será possível com um ân-
gulo de ataque adicional, (ângulo 
induzido) e, portanto com um maior 
arrasto...induzido. Capito?

As asas ditas “não planares”, com 
ângulos diedros elípticos ou com 
“winglets”, aumentam a quantidade 
de ar defletido reduzindo as velocida-
des verticais necessárias e portanto o 
ângulo e o arrasto induzido.
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