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E mais

Confira nesta Edição Especial, as atividades realizadas pela AEITA com o 
objetivo de atender à comunidade iteana, em seus diversos perfis: turmas no-
vas e antigas, alunos, escola. A atual Diretoria assumiu a Associação no início 
de 2010, disposta não só a manter viva a instituição, mas, principalmente, a 
oferecer serviços que permitam a integração e a comunicação entre os enge-
nheiros, seus familiares e o ITA. 

Essa interação tem gerado ideias e propostas interessantes de colaboração 
mútua entre esses públicos, contribuindo para o seu crescimento e aperfeiço-
amento profissional. Outro foco da AEITA tem sido no sentido de proporcionar 
algumas facilidades e benefícios, como convênio médico e busca de informa-
ções sobre contagem de tempo no ITA para fins de aposentadoria.

E D I Ç Ã O  E S P E C I A L

AEITA: PATRIMÔNIO DO ITEANO

• Editorial e Secretaria  
– pág. 2

• Comunicação e 
Regionais – pág. 3

• Relacionamento com 
Alunos e Ação Social – 
págs. 4 e 5

• Interação com o ITA – 
pág. 6Trote Solidário da T15 revolucionou o jeito de receber os novos alunos; 

na foto, Diretoria da AEITA ‘bosteja’ para os bixos

Espaço para apresentações dos alunos e interação promovida pela
AEITA têm atraído iteanos de turmas mais recentes para o encontro
anual da comunidade – Sábado das Origens

Sábado das Origens tem dado espaço para apresentações das atividades 
do ITA; na foto, o reitor Reginaldo dos Santos (T70), o vice-reitor 
Fernando Sakane (T68) e o Prof. Homero Santiago Maciel (T74)

Ozires Silva (T62) inaugurou 
a programação do 
FeedCenter (Centro de 
Feedback). Alunos e ex-
alunos de várias gerações 
compareceram à palestra.
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editorial

secretaria

Aqueles que estiveram presentes 
na eleição desta Diretoria, no Sábado 
das Origens de 2009, já conhecem a 
história a seguir, contada na ocasião 
pelo então presidente Fernando Coe-
lho (T59). 

Ao final de sua gestão, perce-
bendo o desinteresse da comunida-
de pela sua Associação (nenhuma 
chapa havia sido registrada para 
concorrer às eleições) e diante da 
falta de participação nas consultas e 
insistentes pedidos de colaboração, 
o veterano jogava a toalha. Enviou 
uma Carta do Presidente (forma de 
comunicação criada por ele para se 
comunicar com os colegas) dizendo 
que, a continuar do jeito que estava, 
era melhor extinguir a AEITA.

O comunicado me surpreendeu, 
não só pela notícia em si, mas, mui-
to mais, pelos motivos ali expostos, 
justificando tal posicionamento. Será 
que realmente o iteano não estava in-
teressado em sua Associação de ex-
-alunos? Se isso estava acontecen-
do, qual seriam as razões para isso? 
O fato é que a ideia de ver a AEITA 
extinta me incomodava bastante. Irí-
amos assistir ao fim da Associação 
de braços cruzados?

As Diretorias recentes da AEITA 

AEITA: porque estamos aqui
haviam sido presididas por colegas 
de turmas mais antigas. Será que 
uma Diretoria mais jovem consegui-
ria mudar alguns paradigmas, atrain-
do o iteano para um maior envolvi-
mento? Teríamos algo de novo para 
propor e mostrar?

Com essa ideia em mente, con-
versei com alguns colegas que acei-
taram compartilhar esse desafio e 
compusemos a chapa que viria a ser 
a nova Diretoria da AEITA. Chama-
mos para nós essa responsabilidade 
por acreditarmos que é possível, vi-
ável e importante termos uma insti-
tuição agregadora, que nos une, nos 
integra e proporciona um ambiente 
de debates, de troca de informações 
e de interesses comuns àqueles que 
cursaram essa escola tão especial e 
tão particular que é o ITA.

Os últimos 18 meses têm sido de 
muita dedicação e trabalho intenso. 
Todos ainda estamos na ativa e, por 
isso, temos que dividir nosso tem-
po entre família, emprego e a AEITA 
(fora as outras atividades para as 
quais somos requisitados nessa fase 
da vida). Nossa intenção é sempre a 
melhor possível, embora saibamos 
que nunca conseguiremos agradar 
a todos. Permito-me citar um trecho 

da carta que encaminhei aos iteanos 
por ocasião da nossa eleição:

“Cito meu amigo de turma La-
meiras (AER-94), que disse uma vez: 
“Senhores, o nosso grande problema 
é que a Burrice é uma Grandeza Es-
calar e a Inteligência, Vetorial”. Por 
sermos participantes de uma elite 
intelectual, alinhar estes vetores em 
uma direção comum será um traba-
lho hercúleo. Este será o maior de-
safio da atual Diretoria. Atualmente 
AEITA tem associados de 60 turmas 
diferentes, com idades variando de 
80 anos ou mais a 22 anos. Repre-
sentar uma diversidade intelectual 
como esta é uma grande dificuldade. 
Definir prioridades nesse universo 
talvez seja o maior desafio a ser en-
frentado pela nova gestão.”

Não pedimos unanimidade, pois 
isso seria utopia, além de desinte-
ressante. O propósito desta Edição 
Especial de O Suplemento é mostrar 
um panorama de nossas atividades 
e pedir a sua participação, naque-
las com as quais você se identificar 
e achar que pode ajudar. Pedimos 
também sua sugestão para os aspec-
tos que puderem ser melhorados ou 
aprimorados. 

Queremos e precisamos do seu 

envolvimento, das suas ideias, das 
suas sugestões, e críticas também. É 
muito frustrante para nós constatar 
que poderíamos atingir e interagir 
com um número bem maior de co-
legas. O retorno que recebemos em 
nossas ações (enquetes, consultas, 
eleições) é sempre ínfimo. A AEITA 
precisa, efetivamente, representar a 
comunidade iteana, e não somente 
uma minoria.

Acreditamos que, apesar de todo 
o nosso esforço de comunicação 
(vejam nas próximas páginas), ainda 
há muitos colegas que não sabem o 
que fazemos, ou que acreditam que 
não fazemos nada. Se você conhece 
alguém que esteja desinformado, pe-
dimos a sua ajuda para que divulgue 
os nossos canais de informação e 
comunicação. Se você conhece al-
gum colega que perdeu contato com 
a AEITA e gostaria de retomar, esti-
mule!

Em outubro, no Sábado das Ori-
gens, haverá novamente eleições. 
Informe-se, colabore, opine, partici-
pe. E lembre-se: AEITA É UM PATRI-
MÔNIO DO ITEANO.

Marcelo dias Ferreira e demais 
membros da Diretoria da AEITA 

Anel de Graduação
O Anel de Graduação do ITA, confeccionado pela joalheria Vivara, ainda pode ser enco-

mendado pela comunidade. A peça tem a logomarca do ITA e é de prata, 7mm, com garantia 
permanente (polimento). 

Material do anel: Prata com logomarca do ITA. Valor: R$ 400,00
O pedido deverá ser feito para a AEITA, pois temos que ter o nº mínimo de 10 solicita-

ções para encomendar o anel. Na solicitação deverá ser informado: n° do aro, turma e nome 
completo. Depósito de 50% no ato da confirmação do pedido e 50% na retirada do anel.
Depósito bancário:
Banco Real - AG: 0845 - C/C: 4703545-3. **Enviar comprovante de depósito**
Mais informações: (12) 3941-4002/3947-5832 ou 
eventos@aeita.com.br ou elaineae@ita.br

O que faz a Secretaria?
• Atualização do Banco de Dados da AEITA
• Administração do convênio da Unimed

• Apoio na organização de encontros de turmas
• Apoio às Regionais

• Organização de eventos (FeedCenter, Sábado das 
Origens etc.)

• Controle administrativo e financeiro
• Envio de comunicados (AEITA Informa e outros)

O Suplemento



coMunicação

Uma comunicação ágil, dinâmi-
ca e sistemática com a comunidade 
sempre foi a preocupação da AEITA. 
Nesta gestão, o envio do informativo 
eletrônico AEITA Informa tornou-se 
mais frequente e ganhou periodicida-
de (quinzenal), trazendo informações 
atualizadas sobre as atividades da 
Associação, dos iteanos e dos alu-
nos. Antenada com as tendências da 
Internet, a AEITA criou uma página 
no Facebook, atualmente com 144 
amigos. Acesse você também!

O Suplemento continua firme, 
pois é um meio de comunicação 
muito bem aceito e querido pela co-
munidade. Entretanto, precisamos 
de patrocínio para mantê-lo e, quem 

As Regionais são fundamentais 
para disseminar a filosofia da AEITA 
nos mais variados cantos do país 
e do exterior. Temos incentivado e 
procurado apoiar e divulgar as ativi-
dades desses grupos de iteanos que 
se propõem a coordenar encontros e 
outras ações em suas cidades.

A AEITA orienta e fornece infor-
mações e contatos de iteanos para 
viabilizar a estruturação da Regional. 
Recife é a mais nova Regional, que 
veio se juntar às de Belo Horizonte, 
Brasília, Califórnia, Canadá, Curitiba, 
Europa, Japão, Manaus, Natal, Rio de 
Janeiro, São José dos Campos e São 
Paulo. Iteanos da Europa têm orga-
nizado até mesmo Sábados das Ori-
gens (veja abaixo)! Quer criar uma 
Regional em sua cidade? Entre em 
contato com a AEITA!

Sábado das 
Origens Europeu

O Gustavo (T97) informa que foi 
realizado, no dia 14 de maio, o 2º Sá-
bado das Origens na Europa, desta 
vez em Berlim (Alemanha). O encon-
tro começou ao meio dia no Tiergar-
ten (parque da cidade). A festa ficou 
animada até as 19h, quando come-
çou a chover. Para continuar o papo, 
o grupo esticou para uma sorveteria 
italiana (Caffè e Gelato), na região do 
Potsdamer Platz.

“Foi muito bom, um ambiente A “Gloriosa” T65 reunida em Campos do Jordão

turMas

regionais

T65 em Campos do Jordão
A “Gloriosa” T65 reuniu-se em março em Campos do Jordão para co-

memorar os seus ‘50 Anos de Amizade’. Na ocasião, o Prof. Cecchini, 
convidado da turma, brindou os presentes com uma série de três depoi-
mentos históricos que descrevem muito bem os primeiros anos do ITA em 
SJC e os alicerces e valores sobre os quais ele foi constituído. Um segundo 
sobre os primeiros passos da pós-graduação no ITA e um terceiro sobre 
‘disciplina consciente’ completam o documento ‘O ITA que Eu Conheci’.

A T65 considera, justamente, que o documento tem um valor muito 
grande para se entender as razões do sucesso do ITA. Então, resolveu im-
primir a série em papel, para distribuição entre candidatos a futuros alunos 
(nos colégios e cursinhos), entre os iteanos das várias gerações (através 
da AEITA, nos encontros regionais, no sábado das origens).

Confira a íntegra do depoimento do Prof. Cecchini no AEITA Online – 
www.aeitaonline.com.br

Os braços da AEITA

Agilidade e dinamismo

muito descontraído, com muitas 
histórias para contar. Acabou mais 
ou menos às 22h30, e alguns ain-
da tiveram gás para sair na noite de 
Berlim”, conta Gustavo. “O Matheus 
Meira (T12’) ajudou muito na organi-
zação mas infelizmente não compa-
receu devido a uma viagem de última 
hora para o Brasil, a trabalho. O Pau-
lo Almeida (Caverna T92) foi o que 
mais agitou e também não apareceu, 
pois havia outro compromisso inadi-
ável na mesma data...” 

Confira quem participou: Marcos 
Mattoso (T86), Emerson (Big) (T93), 
Gustavo, esposa e filha (T97), Leo-
nardo Cavanha (T02), Renatha (T05), 
Gustavo Cabral (T06), Augusto (Uru-
guay) e esposa (T06), Sandra (T07), 
Oswaldo (Chuck) (T08), Daniela 
(T11), André (T11), Eduardo (T11), 
Raphael (T11), Joana Sá (T11), 
Alessandra (T11), Iuri (T11), Camila 
(T11), Luís Gustavo (T11), Arthur 
(T11), Lais (T10).

sabe, até aumentar o número de pá-
ginas e/ou sua periodicidade. Você 
conhece alguém que poderia ou gos-
taria de anunciar no jornal? Entre em 
contato com a AEITA.

No AEITA Online (www.aeitaon-
line.com.br) você encontra notícias, 
apresentações de eventos, vídeos, 
informações sobre os colegas. Di-
ferentemente de outros sites, no 
AEITA Online você pode participar 
diretamente, inserindo artigos, co-
municados ou qualquer outro conte-
údo. Basta se cadastrar e acessar a 
área de administração do site. É uma 
ferramenta bastante amigável e de 
fácil utilização. Crie sua conta e ex-
perimente!

O que faz a Comunicação?
• Produção de textos para O Suplemento
• Coordenação da produção gráfica de O Suplemento
• Produção do AEITA Informa
• Manutenção do site AEITA Online
• Divulgação de eventos (FeedCenter, Sábado das Origens)
• Produção de material de divulgação (folders, convites, cartazes etc.)
• Coordenação da comunicação institucional (padronização de lingua-

gem, identidade visual etc.)

Livro histórias para Contar...
O livro “Histórias para Contar, Amigos para Encontrar - uma história 

do ITA” teve seu lançamento adiado para 2012, em função da busca de 
recursos para a sua produção. O prazo inicialmente previsto era outu-
bro de 2011.

A iniciativa, coordenada pela Editora Arte & Ciência, tem como objeti-
vo ser uma referência para a preservação da cultura e da memória brasi-
leira acerca das vivências e experiências dos alunos do ITA, traçando por 
meio destas histórias um fio condutor para que a seja entendida a atual 
sociedade brasileira e o contexto mundial desde a década de 50 até hoje.

O projeto para a edição e impressão de 3.000 exemplares do refe-
rido livro foi apresentado e aprovado junto ao Ministério da Cultura/Lei 
Rouanet pela Editora Arte & Ciência com o apoio da AEITA.

É importante ressaltar que o projeto encontra-se em fase de captação 
de recursos e, portanto, ainda há tempo para que sejam enviadas fotos 
e histórias de iteanos para o e-mail aeita@aeita.com.br. A Editora Arte 
& Ciência está à disposição para fornecer maiores explicações sobre o 
funcionamento do patrocínio, que possibilita incentivo fiscal de 100%.

20 Sábado das Origens 
na Europa foi em Berlim
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coMunidade iteana

Melhorar o relacionamento e a 
interação com os alunos sempre 
foi uma das principais metas da 
atual Diretoria da AEITA. Temos ple-
na convicção de que acompanhar 
os iteanos desde o seu período na 
escola, apoiando seus projetos, ou-
vindo suas idéias e ajudando no que 
estiver ao nosso alcance faz parte da 

A história da realização de um so-
nho e de uma carreira de pleno êxito, 
contada com emoção e bom humor, 
manteve olhos e ouvidos atentos 
durante os 90 minutos de duração 
da palestra de Ozires Silva (T62), 
realizada no dia 2 de maio, no ITA. 
A apresentação abriu a programação 
de 2011 do FeedCenter ITA (Centro 
de Feedback), criado pela AEITA com 
o objetivo de apresentar aos alunos 
experiências de sucesso na vida pro-
fissional de colegas de várias gera-
ções formados na escola.

A ideia é aproximar a escola do 
mercado, mostrando o caminho tri-
lhado pelos engenheiros 
do ITA de diversas gera-
ções, que se destacaram 
em suas áreas de atuação. 
Ao compartilharem suas 
experiências, possibilitarão 
aos mais jovens conhecer, 
relacionar-se em suas or-
ganizações, buscando a 
liderança e a aplicação do 
conhecimento adquirido no 
ITA.

Cerca de 200 alunos de 
várias turmas – inclusive 
“bixos” –, recém-formados Ozires Silva (T62) foi aplaudido de pé

Alunos e ex-alunos de várias turmas 
compareceram ao evento

Ozires Silva (T62) inaugura FeedCenter
e veteranos estiveram presentes para 
ouvir as lições de vida do iteano de 
Bauru que, desde menino, sonhava 
construir aviões. Para Ozires, a forma-
ção recebida no ITA e a convivência 

com os alunos e professores foram 
fundamentais que se tornasse um dos 
protagonistas da criação da Embra-
er. “É preciso acreditar e investir na 
força transformadora da Educação”, 
afirmou. “Ter entrado no ITA mudou 
totalmente a minha vida”.

O ex-ministro aconselhou os fu-
turos engenheiros a nunca perderem 
a paixão por executar e a perseguir 
sempre os lemas do Empreendedo-
rismo, da Liderança, da Inovação e 
da Educação. Ao final da palestra, 
respondeu a várias perguntas e foi 
aplaudido de pé.

A próxima palestra do FeedCen-
ter será proferida por Conrado Engel 
(T80), presidente do HSBC Bank Bra-
sil, no dia 22 de agosto, às 19h30, no 
Auditório Lacaz Neto. Confirme sua 
presença!

As atividades do FeedCenter in-
cluem outras palestras a partir de 
sugestões dos próprios alunos e dos 
engenheiros formados, cursos, di-
vulgação de artigos, e um centro de 
informações na AEITA, com publica-
ções e outros materiais de interesse. 
A iniciativa tem o patrocínio da Em-
braer.

Interação inédita com os ‘bixos’
filosofia da Associação.

Nos últimos 18 meses, a AEITA 
esteve presente em inúmeras inicia-
tivas dos alunos, sendo a principal 
delas o Trote Solidário 2011, que 
revolucionou e inovou profundamen-
te a maneira de receber os novos 
alunos do ITA. Graças à organização 
e seriedade da Comissão de Trote e 

do CASD, e o entrosamento com a 
Dival e a Cassis, pudemos vivenciar 
um momento inédito na história da 
escola, com atividades culturais, re-
creativas, de solidariedade e de brin-
cadeiras. 

Outro momento importante foi a 
criação das Diretorias de Relaciona-
mento com Alunos e de Ação Social, 

ambas já com relevantes realizações.
A Diretoria de Relacionamen-

to com Alunos criou o FeedCenter 
(Centro de Feedback), com o objetivo 
de apresentar aos alunos experiên-
cias de sucesso na vida profissional 
de colegas de várias gerações forma-
dos na escola. A palestra inaugural 
foi proferida por Ozires Silva (T62) 
em maio. A próxima palestra será 
proferida por Conrado Engel no dia 
22 de agosto (veja nesta página).

A Diretoria de Ação Social tem fei-
to um importante trabalho de acom-
panhamento dos alunos carentes, 
para concessão da Bolsa-Aluno da 
AEITA. Além disso, tem participado 
de ações sociais organizadas pelos 
próprios alunos (inclusive no Trote 
Solidário), ajudando a desenvolver 
e aprofundar o conceito de Respon-
sabilidade Social – um aspecto bas-
tante valorizado atualmente no meio 
corporativo, tanto para efeito de con-
tratação quanto como ação estraté-
gica empresarial (veja nesta página).

O presidente 
da AEITA, 
Marcelo Dias 
Ferreira (T94), 
em “bostejo” 
para os bixos, 
no Trote 
Solidário 2011
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Alunos do ITA participaram, no fi-
nal de maio, de tarde de lazer na Casa 
de Assis de São José dos Campos, fa-
zendo a alegria da criançada. A iniciati-
va teve o apoio da CASSIS - Comissão 
de Assistência e Ação Social do ITA.

As Casas de Assis acolhem pes-
soas vítimas de todo tipo de exclu-
são, abandono, violências e com 
sérios problemas de saúde. Há locais 
específicos para moradores de rua, 
mulheres solteiras e idosas, homens 
com problemas de saúde e idosos, e 

Feliz Dia CASSIS

FADA facilita 
doações para 
projetos

A AEITA criou em 2008 o 
Fundo AEITA de Apoio (FADA) 
- um canal para doações vo-
luntárias de iteanos para ini-
ciativas dos alunos (CASD, CV, 
Cultural, Mini Baja, Aero Design, 
ITA Jr., bolsas de estudo indivi-
duais, entre outras). Para isso, 
foi aberta uma nova conta em 
nome da AEITA, com contro-
le separado da movimentação 
bancária da associação.

Não há qualquer benefício 
fiscal para o doador. Pelo servi-
ço de controle e repasse de re-
cursos, a AEITA deduz uma taxa 
de 3% sobre o valor captado, 
mais eventuais impostos ou ta-
xas incidentes sobre o repasse 
aos destinatários.

Para doar qualquer quantia 
para atividades dos alunos do 
ITA, faça um depósito ou DOC 
para a conta:

Associação dos Engenheiros 
do ITA 
CNPJ 53.318.408/0001-72
Banco Santander (033)
Agência: 3845
Conta corrente: 13000007-9

Depois envie email para 
AEITA indicando seu nome, sua 
turma, quantia doada e o destino 
da doação. Atualmente, o FADA 
possui as seguintes rubricas: 
Aerodesign, Casa de Repouso 
Nosso Lar (obra visando acolher 
iteanos em situação de abando-
no), Bolsa-Aluno (para alunos 
carentes do ITA), EducAção (re-
cursos para viabilizar atividades 
dos alunos do ITA através da 
CASSIS (Comissão de Assistên-
cia Social), Casdinho (“filhote” 
do CASD Vestibulares com o ob-
jetivo de preparar estudantes ca-
rentes para o Colégio Wanderley 
Juarez – escola de ensino médio 
da Embraer) e FAEC (Fundo de 
Apoio às Atividades Extracurri-
culares dos Alunos do ITA). 

Aqueles que tiverem su-
gestões que possam aprimorar 
esse projeto devem encaminhá-
-las para aeita@aeita.com.br

A AEITA está apoiando a iniciativa 
de alunos no 4º e 5º anos do ITA de 
fundarem o Centro de Empreendedo-
rismo do ITA. Esse centro se dedica-
rá a apoiar alunos e recém formados 
que têm como objetivo abrir sua pró-
pria empresa em curto prazo. Para 
atingirem este objetivo, os alunos 
pedem apoio da comunidade!

Os objetivos em curto prazo do 
Centro são dois e a comunidade 
pode apoiar ambos:

(1) Criação de um curso sobre 
Empreendedorismo Tecnológico. 

Nesse curso, que será criado em 
conjunto com o ITA e parceiros es-
tratégicos, o conteúdo será passado 
com teoria e casos de sucesso. Ha-
verá a participação de investidores 
e empreendedores convidados con-
tando sua história, contando com 
o apoio do FeedCenter – projeto da 
AEITA.

Como apoiar?
Basta vir ao ITA e compartilhar/

contar sua história como empreen-
dedor a partir de AGO/2011. Somen-

te envie um e-mail para os alunos 
responsáveis ou para a AEITA. Pode 
acreditar, os “bixos” terão prazer em 
conhecê-lo!

(2) Criação de um 
Conselho de Mentores. 

O que é isso? Aos moldes do que 
existe na Unicamp, o Conselho irá 
unir um aluno com um projeto em-
preendedor a um mentor ex-aluno 
com experiência relevante para acon-
selhar o projeto, de preferência um 
ex-aluno empreendedor. Mentorado 
e mentor participarão de um progra-
ma formal de 1 ano, mas a relação 
pode e deve se estender!

Como apoiar?
Novamente, basta enviar um e-

-mail aos alunos responsáveis 
ou AEITA afirmando que quer ser 
mentor! (turmas AGO/2011 ou 
JAN/2012). Ressaltamos que é inte-
ressante que o mentor possa se des-
locar para o eixo Rio - São Paulo em 
algumas ocasiões.

A longo prazo, o objetivo é incen-

tivar a cultura empreendedora em 
larga escala, trazendo não somente 
teoria e aconselhamento, mas aces-
so a investidores, laboratórios e me-
todologia de criação de produto.

A iniciativa foi bem recebida pela 
V. Mag.ª Reitor Reginaldo, pelos pro-
fessores e chefes de divisão envolvi-
dos e pelo H8. Ela vai de encontro à 
necessidade dos alunos que, recente-
mente, vêm se interessando mais pelo 
tema, criando planos e empresas.

Vamos alavancar a comunidade 
do ITA, tão unida em tantos outros 
aspectos, para apoiar mais essa 
iniciativa. Quem se interessar, por 
favor, entrem em contato com os 
alunos responsáveis pelo Centro de 
Empreendedorismo, cujos dados se-
guem abaixo.

Saudações iteanas, 

caio Vinícius silva Braz, 
MEC-12 - caio.v.s.braz@gmail.com

lívia Palomo Vidal, 
COMP-10’ - liviapalomo@gmail.com

thiago Freire Feijão, 
MEC-12 - feijaot12@gmail.com

Centro de Empreendedorismo

famílias. Em 2007 faleceu na unidade 
masculina da Casa de Assis um itea-
no da T59 abandonado pela família e 
desenganado pelos médicos.

Em virtude de termos um local 
adequado para acolher iteanos em 
situação de abandono (há outro caso 
na T60), a AEITA apóia a construção 
da Casa de Repouso e Centro de 
Convivência Nosso Lar.

Veja quem esteve presente: Alis-
son Felipe Bezerra (T14), Anderson, 
Bruno Soares Taveira (T10’), Gustava 

Cellet Marques (T14), João Pau-
lo Amorim Torres (T15), Marcus 
Gualberto Ganter de Moura (T14), 
Mariana Caldas Correia Borges 
(T14), Mark Cristhian Matern 
(T15), Matheus Araújo Ribeiro 
(T14), Maurício Flávio Dompsin de 
Moraes (T12), Paulo Henrique Va-
lente Campos (T14), Renan Sousa 
Mendes (T14), Renato Rebouças 
de Medeiros (T11), Samuel Morei-
ra Timbó (T15), Tibério Figueiredo 
de Norões Filho (T11).
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Sábado das Origens: encontro de gerações e de famílias
relacionaMento coM alunos

interação coM o ita

No dia 27 de agosto, o ITA será 
tema do segundo evento de 2011 do 
“Ciclo Grandes Universidades”, da 
Fundação Estudar (www.estudar.org.
br). A iniciativa tem o apoio da AEITA.

O programa apresenta as mais 
prestigiadas instituições de ensino 
superior do mundo aos jovens, exe-
cutivos e acadêmicos, por meio de 
discussão do papel do ensino supe-
rior, aulas que transmitem o espírito 
da universidade e paineis de debates 
com ex-alunos.

A primeira universidade apresen-
tada foi HARVARD, com a participa-
ção da presidente da instituição, Drew 
Gilpin Faust, e o Presidente do Conse-

A atual Diretoria deu continuidade 
e ampliou o trabalho de aproximação 
e interação da AEITA com os alunos 
iniciado nas últimas duas gestões. Os 
resultados dessa iniciativa são visíveis 
no crescimento da participação dos 
“bixos” no O Suplemento e também 
no Sábado das Origens (e não é só no 
churrasco!). Eles têm se interessado 
em aproveitar o espaço no jornal e a 
oportunidade de participar do encon-
tro anual dos iteanos para mostrar 

AEITA apoia Ciclo Grandes Universidades
lho da Fundação Estudar, Jorge Paulo 
Lemann. Após o ITA, será convidada a 
Universidade de Stanford. 

O evento será organizado para um 
público esperado de 400 pessoas, em 
São Paulo (Escola Graduada de São 
Paulo, no Morumbi) e estuda-se a 
possibilidade de transmissão em tem-
po real para o Auditório Lacaz Neto. 

O Programa “Ciclo Grandes Uni-
versidades” foi criado com o objetivo 
de discutir o papel das universidades 
no desenvolvimento do país e os de-
safios atuais da formação de talentos. 
Em apresentações e discussões, os 
convidados compartilham ideias sobre 
Educação, Ciência, além de histórias 

suas iniciativas, projetos e atividades. 
Em todas as ocasiões, fazem questão 
de ressaltar o valor que dão à opinião 
e ao apoio dos veteranos, e à impor-
tância de absorver as experiências 
dos mais velhos.

Por isso, temos nos esforçado 
em organizar o Sábado das Origens 
de modo que haja espaço para que 
todas as turmas (inclusive de alunos) 
se manifestem, possam conversar e 
participar efetivamente. A organiza-

de ex-alunos, curiosidades do universo 
acadêmico e exemplo de boas práticas.

Criada em 1991, a Fundação 
Estudar é uma instituição sem fins 
lucrativos que investe no desenvol-
vimento do Brasil por meio do in-
centivo à educação e à formação de 
futuros líderes.

Para isso, realiza um processo 
seletivo meritocrático que permite a 
identificação de jovens com poten-
cial para se tornarem líderes em suas 
áreas de atuação e ajudarem no cres-
cimento do país.

Uma vez aprovados, esses jo-
vens recebem bolsas de estudo nas 
melhores instituições de ensino 

ção de 2010 trouxe para o COCTA 
(local do churrasco) atividades para 
mulheres e crianças, numa tentativa 
de incentivar a participação de toda 
a família.

Essa troca de informações entre 
gerações é fundamental para o cres-
cimento e o desenvolvimento pes-
soal e profissional dos mais jovens 
e extremamente gratificante para os 
mais maduros. Quem já teve a opor-
tunidade de conversar e de compar-

do Brasil e no mundo para cursos 
de graduação e pós-graduação em 
áreas como Administração, Direi-
to, Economia, Engenharia, Políticas 
Públicas e Relações Internacionais. 
Também são concedidas bolsas para 
programas de intercâmbio para cur-
sos nas mesmas áreas. Desde 1991, 
a fundação destinou R$ 7 milhões 
para subsidiar 488 bolsas de estudo.

Os bolsistas da Fundação Estu-
dar contam ainda com o acompa-
nhamento e apoio da instituição e de 
seus parceiros, que durante a vida 
acadêmica e pós-formatura atuam 
para garantir o desenvolvimento pro-
fissional e pessoal deles.

tilhar um pouco de sua vivência sabe 
o que estamos falando.

Por isso, a AEITA continuará in-
vestindo em todo tipo de atividade 
que se propuser a integrar e a trazer 
o ex-aluno de volta ao ITA, para que 
possa ensinar, mas que também te-
nha a oportunidade de aprender com 
essas mentes do século 21, diferen-
tes do seu tempo, às vezes piores, às 
vezes melhores que as da sua época, 
mas sempre muito iteanas.

O Sábado das Origens 
tem atraído os decanos...

os veteranos... .. e os bixos! Atender aos interesses das várias 
gerações tem sido o grande desafio da AEITA

A AEITA preparou um Guia 
do Usuário Unimed, com o obje-
tivo de melhorar a comunicação 
e facilitar a utilização do plano. 
O documento está disponível em 
www.aeitaonline.com.br (clicar 
em Unimed no menu vertical à 
esquerda).

O convênio com a Unimed é 

Sócio Honorário
Estamos recebendo 

sugestões para o Sócio 
Honorário da AEITA 2011. Em 
2010, homenageamos James 

Pessoa, presidente da VSE 
- Vale Soluções em Energia. 
Envie sua indicação para a 

AEITA – aeita@aeita.com.br

secretaria

Convênio Unimed
um serviço que a AEITA presta a 
seus associados, em sistema de 
adesão. Por exigência da própria 
Unimed, a Associação administra 
os contratos e recolhe uma taxa 
para cobrir esse serviço e suas 
despesas. A AEITA não susten-
ta nenhuma despesa referente à 
Unimed. Essas são cobertas pe-

los próprios conveniados e, por 
isso, é fundamental que cada um 
pague em dia sua mensalidade, 
pois o ônus decorrente da im-
pontualidade é inteiramente de 
responsabilidade do usuário.

Estamos à disposição para 
quaisquer outros esclarecimen-
tos que se façam necessários.
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Fundação completa 20 anos

Ex-executivo da Siemens no 
Brasil e na Alemanha e atual vice-
-presidente da FCMF, Jairo Martins 
(T74) passa a integrar a equipe da 
instituição para gerir os projetos 
que visam disseminar a causa da 
excelência para empresas brasilei-
ras.

A Fundação Nacional da Quali-
dade (FNQ) anuncia a chegada de 
Jairo Martins da Silva como o novo 
superintendente-geral da institui-
ção. O executivo será responsável 
por conduzir a gestão da organi-
zação, atuando em conjunto com 
a equipe desde a definição estra-
tégica até a aplicação prática das 
ações para disseminar a causa da 
excelência em gestão para empre-
sas brasileiras.

“Nossa grande missão é difun-
dir a cultura da boa prática de ges-
tão para que as empresas tenham 
maior longevidade, aumentem sua 
competitividade, atinjam o equilí-
brio econômico sócio-ambiental e 
contribuam para a melhora da eco-
nomia do país”, destaca Martins. 
Ele dará continuidade aos projetos 
e planejamento da FNQ e atenderá 
aos novos desafios propostos à 
instituição, contribuindo para tor-
nar a FNQ um dos principais cen-
tros de excelência em gestão do 
Brasil.

O novo superintendente-geral 
é engenheiro eletrônico formado 
pelo Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA – T74) com especiali-
zação em Marketing e Propaganda 
pela Faculdade de Administração 
e Economia de Curitiba (PR), além 

A Fundação Casimiro Monte-
negro Filho, importante contribui-
ção da comunidade iteana para a 
ciência, tecnologia e inovação do 
país, acaba de completar 20 anos 
de existência. Nesse período, a ins-
tituição investiu/gerenciou/aplicou 
mais de R$ 120 milhões em pro-
jetos. Atualmente, a FCMF trabalha 
com uma média de R$ 20 milhões/
ano gerenciados. “Não faltam bons 
projetos”, comemora o presidente 
Ricardo Corrêa de Oliveira Martins 
(T73). “É o resultado desta grande 
contribuição dos ex-alunos do ITA 
ao desenvolvimento tecnológico do 
Brasil”.

No momento, a Diretoria da 
Fundação tem se dedicado ao pro-
jeto de viabilização do trabalho em 

de MBA em gestão de negócios 
pela Duke University, na Carolina 
do Norte (EUA). Martins trabalhou 
como executivo da área de teleco-
municações na Siemens do Brasil 
e da Alemanha, onde atuou ultima-
mente como vice- presidente de 
Vendas de Serviços para América 
Latina e Europa. Também na Sie-
mens ocupou cargos de Diretor de 
Serviços, Diretor Industrial e CIO, 
em que coordenava a área de Tec-
nologia da Informação no Brasil, 
Argentina e Chile.

Em 2008 encerrou seu trabalho 
na empresa e passou a se dedicar 
integralmente ao estudo e pesquisa 
sobre bebidas brasileiras 
e sua produção. É autor 
do livro “Cachaça, o mais 
brasileiro dos prazeres” 
(Editora Anhembi Morumbi) 
e foi professor de processos 
industriais da cachaça no cur-
so de Tecnologia de Bebidas 
da Universidade Anhembi 
Morumbi e de Sistema Inte-
grado de Gestão na Business 
School São Paulo – BSP, 
em São Paulo. É professor 
visitante da Münchener 
Volkshochschule, em 
Munique, na Alemanha, 
e Consultor Especial da 
Câmara Setorial da Ca-
chaça, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA.

Sobre a FnQ
Criada em 1991, a Fun-

dação Nacional da Qualidade 

rede e integrado das quatro incuba-
doras tecnológicas de São José dos 
Campos (Revap/Petrobras, Parque 
Tecnológico da Univap, Parque 
Tecnológico da Prefeitura Munici-
pal e FCMF). “Com o trabalho em 
rede, as iniciativas ganham outra 
dimensão, além de possibilitar a 
otimização de custos e de uma sé-
rie de processos”, explica Ricardo 
Corrêa.

Outra importante atividade tem 
sido a busca de projetos desafiado-
res para o ITA e os demais institutos 
do DCTA, por meio de convênios bi 
ou tripartites com empresas. Para o 
presidente da FCMF, esses projetos 
de ponta têm papel fundamental 
tanto na aproximação da escola e 
dos institutos de pesquisa com as 

(FNQ) é uma instituição sem fins 
lucrativos cujo objetivo é disse-
minar amplamente os Fundamen-
tos da Excelência em Gestão para 
organizações de todos os setores 
e portes. Desta maneira, a FNQ 
contribui com o aperfeiçoamento 
da gestão, o aumento da competi-
tividade das organizações e, con-
sequentemente, com a melhoria da 
qualidade de vida do povo brasilei-
ro. A instituição é responsável pela 
organização, promoção e avaliação 
do Prêmio Nacional da Qualidade® 
(PNQ),que reconhece anualmente 
as melhores práticas de excelência 
em gestão do País.

empresas, quanto na contribuição 
para a evolução e o aperfeiçoamen-
to do corpo docente do ITA.

Dentre os projetos administra-
dos pela Fundação está o vestibu-
lar do ITA. A instituição cuida da 
logística e administração do único 
concurso no Brasil realizado em 25 
cidades diferentes. A seleção entre 
mais de 7 mil candidatos, resul-
ta em uma amostra dos melhores 
candidatos, que faz a excelência do 
corpo discente do ITA.

As perspectivas para os próxi-
mos anos são otimistas. “Estamos 
crescendo e colhendo os frutos do 
trabalho sério desenvolvido nas úl-
timas duas décadas e da credibili-
dade inerente a uma instituição fun-
dada por iteanos”, conclui Corrêa.

Iteano assume a Superintendência 
Geral da FNQ

Tempo como aluno 
para aposentadoria

Atendendo à solicitação de O Suple-
mento, os colegas Almir Lemos (T78), 
Décio Medeiros (T75) e Waldemar Quei-
roz Filho (T68) enviaram importantes in-
formações sobre a contagem de tempo de 
aluno-aprendiz do ITA para fins previden-
ciários. O Medeiros, inclusive, conseguiu 
utilizar esse tempo para sua aposentado-
ria, sem precisar de serviços de advogado.

Ele afirma que o processo se tornou 
mais simples com as alterações da IN 
27/2008, artigo 113, que permitiu o côm-
puto do período de aluno-aprendiz, a par-
tir da data da alteração da legislação, em 
30/04/2008, e desde que o aluno efetiva-
mente comprove que recebeu ajuda direta 
ou indireta às custas da União. Agora é 
lei e o processo de aposentadoria leva no 
máximo 60 dias e não requer advogado.

Documentação que o Medeiros 
juntou ao seu processo: 
• Certidão de Tempo de Aluno do Institu-

to Tecnológico de Aeronáutica-ITA, as-
sinada pelo chefe da Divisão de Alunos 
do ITA-IDA, com a discriminação do 
tempo em horas dedicadas pelo aluno-
-aprendiz a cada matéria dos 5 anos 
letivos e respectivas notas de apro-
veitamento, que levaram à graduação. 
Conforme consta no campo OBS. (no 
verso da certidão, no campo acima da 
assinatura): Os algarismos na colu-
na de Horas indicam a carga horária 
semanal constituída de número de 
horas teóricas, exercício, laboratório 
e de estudos. O “Certificado de INSS” 
deve ser solicitado na Recebedoria do 
ITA (recebedoria@ita.br – (12) 3947-
5839) e o valor é de R$ 21,00.

• Contabilização de horas líquidas. So-
mando-se todas as horas efetivamente 
dedicadas pelo aluno, conforme cer-
tidão apresentada, chega-se ao total 
líquido de 9200 horas (ie. 4 anos 8 
meses e 18 dias).

• Certidão do ITA com o período de ma-
trícula.

• Informação do ITA com o auxílio finan-
ceiro por conta da União, no período 
do curso.

• Informação do ITA com período do 
curso e bolsa incluindo alimentação, 
moradia e hospitalização no período 
do curso.

• Carta do ITA com cópia do ofício envia-
do pelo Reitor do ITA à Chefe de Ser-
viço de Beneficio da Agência do INSS 
em atendimento ao Ofício do INSS ao 
ITA. O ofício confirma o período de 
aluno com bolsa de estudos que com-
preendia ensino, alimentação, mora-
dia e assistência médica. Confirmando 
que aluno cumpriu a carga horária 
mínima necessária para a graduação. 
Confirmando que não há outras infor-
mações complementares.

Leia outros depoimentos e acesse 
documentos, legislações e decisões judi-
ciais no AEITA Online: www.aeitaonline.
com.br

secretaria

Jairo 
Martins 
(T74)

7O Suplemento nº 96



Por Francisco galvão (t59) 

 (Que o Roberto Pereira não contou em seu livro “História da Construção Aeronáutica no Brasil)” 
ViVências aeronáuticas

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 ___/___/___
Uma vez por mês os gerentes da 

Embraer eram convocados pelo Ozi-
res para uma reunião conjunta com 
os diretores. Numa delas os gerentes 
da Produção; eu, do Planejamento, o 
Eng. Alcindo (T63), da Fabricação, e 
o Eng. Hiroshi (T57), do Ferramental e 
Processos fomos designados para ela-
borar um plano de aumento de produti-
vidade e eficiência, para ser executado 
com acompanhamento e crítica men-
sais pelo comitê de gerentes.

Elaboramos o plano, e ao final de 
nove meses, havíamos atingido e mes-
mo superado as metas previstas para 
o mesmo, tanto nos valores de horas, 
como nos custos por quilo de estrutura 
fabricada, igualando os índices das em-
presas adotadas como “bench mark”. 

O Ozires satisfeito, propôs então 
que estabelecêssemos um novo plano, 
...este incluindo um corte de mão-de-
-obra direta. 

Devido ao meu curso na FGV, eu 
havia adquirido o hábito de ler os rela-
tórios econômicos financeiros mensais 
distribuídos aos gerentes, e já havia 

Um convite “marcado”
observado que as despesas financeiras 
chegavam às vezes a superar o valor da 
folha de pagamento da mão-de-obra 
direta e indireta somadas! 

Tais despesas eram dominadas 
pela rubrica “flutuação cambial”, que 
era apresentada em uma única linha no 
grosso relatório que continha muitas 
páginas detalhando as outras despesas 
não financeiras devido à produção, ma-
teriais, mão-de-obra, etc., etc. 

Era uma época de alta inflação, e 
esta rubrica advinha de fechamentos 
de câmbio feitos provavelmente de 
modo a permitir a exportação dos avi-
ões a preços “competitivos”, e também 
em que eventuais prejuízos ficavam 
pouco evidentes devido à entrada dos 
incentivos fiscais (1% do IRPJ das em-
presas que aplicavam na Embraer).

Resolvi então propor ao comi-
tê que, ao invés do plano de corte de 
mão-de-obra direta, fosse pedido não 
a nós da Produção, mas aos gerentes 
da área financeira, um plano visando 
diminuir as “despesas financeiras», 
estabelecendo-se “bench marks”, de 

modo semelhante ao que havíamos fei-
to na nossa área! 

Evidentemente essa foi uma pro-
posta recusada, e certamente por de-
mais indigesta para o diretor financeiro, 
Alberto, e para o diretor comercial, Cel. 
Renato. Nos meses que se seguiram, 
o comitê não mais foi convocado, e eu 
tive então minha atenção desviada por 
uma proposta irrecusável apresentada 
pelo meu diretor, o Ozílio.

A Embraer estava iniciando em 
conjunto com o CNPq e com o CEFI 
francês um programa para formação 
de “docteur ingenieurs” para 10 en-
genheiros que falassem francês, e já 
tivessem grau de mestre. Era uma óti-
ma oportunidade para eu trocar meu 
cargo de burocrata da Produção, onde 
já estava há 8 anos, e retornar à minha 
preferida seara técnica.

Aceitei sem titubear a proposta, 
que me parecia servir como uma luva, 
passando rapidamente minha gerência 
para o Eng. Juarez (T67) (falecido em 
1997) e assumi o cargo hierarquica-
mente equivalente de assistente do Di-

retor Técnico, o Guido Pessotti. 
Aluguei minha casa, e preparamos 

as malas, mas quase que às vésperas 
da viagem, fico sabendo que não mais 
receberíamos as diárias previstas nas 
normas da empresa, e que em vez dos 
10 engenheiros previstos, e já aceitos 
pelo CEFI, iríamos apenas eu, o Afonso 
Iram (T69), e o Luciano Lampi (T76).

Havia um contrato a ser assinado 
pelo qual receberíamos apenas uma 
bolsa de 2000 dólares mensais do 
CNPq, e o nosso salário em moeda bra-
sileira durante os dois anos de perma-
nência no exterior, com uma cláusula 
de que, no retorno continuaríamos na 
Embraer por mais quatro anos assu-
mindo o cargo que nos fosse designa-
do, ou pagaríamos uma promissória a 
ser assinada de 24.000 dólares!

Vacilei, mas além dos cursos que 
iria fazer na Sup'Aero, havia também 3 
filhas adolescentes já sonhando com 
a França, e uma esposa que em fun-
ção da viagem já trancara seu curso 
de mestrado na PUC! Era pegar ou 
largar. Fui!

Aqueles (e não 
são poucos!) que 
acompanham as crô-
nicas do Francisco 
Galvão (T59) nesta 
página de O Suple-
mento poderão ago-
ra obter a coletânea 
completa das mes-
mas: Vivências Aero-
náuticas e Pousos Fora 
de Pista estão em for-
ma de livro impresso 
ou de e-book e podem ser adquiridas 
pela Internet.

Em textos curtos e de fácil leitura, 
muitos deles escritos de modo bem 
humorado, o autor relata na primeira 
parte os episódios ligados à sua car-
reira como engenheiro aeronáutico, e 
ao desenvolvimento das indústrias ae-
ronáuticas brasileiras, Neiva e Embraer, 
iniciando com episódios de sua infância 

Crônicas do Galvão (T59) viram livro
e tempo de estudante no ITA, 
passando por seus estágios 
no exterior, até a sua mudan-
ça para o INPE em 1986. 

Na segunda parte, relata 
as peripécias decorrentes 
das ocasiões em que preci-
sou aterrissar fora de pistas 
de pouso, pilotando plana-
dores nas competições de 
voo a vela de que participou 
durante 40 anos.

O livro pode ser adquirido 
acessando o site www.clubedeautores.
com.br/book/34564--VIVENCIAS_AE-
RONAUTICAS

Repercussão do lançamento
Galvão, bom demais. Li numa 

“tacada” só. Vou ler novamente para 
decorar... Parabéns pelo livro. Os avia-
dores te agradecem por relembrar o 
começo do Voo a Vela no Brasil e o 

nascimento da nossa indústria. Sauda-
ções aerodesportivas. 

gustavo H albrecht 

Olá, Francisco. O Roberto Pereira 
lançou vários livros escrevendo sobre 
a história da aviação no Brasil. Com 
certeza esta história não estaria com-
pleta sem um outro livro que relatasse 
sua vida na aviação, já que com certeza 
és um marco importante nesta nossa 
aviação. Parabéns e obrigado por tudo 
que fizestes.

eduardo Hilton 

Historia o nascimento do Urupema, 
a 1.ª aeronave produzida em série pela 
Embraer. Comenta sobre os Periquitos 
fabricados pela Constelar dos nossos 
saudosos Eng. Sylvio Oliveira e Leo-
nardo Jafet, que poucos conhecem. 
Na Iugoslávia em 1972, o Reichmann 
apresentou-lhe o LS-1 com a fuselagem 

modificada conforme a sua tese de cor-
po fuselado e que hoje é usado em to-
dos os planadores. Enfim, aguardamos 
ansiosamente o próximo exemplar, que 
deverá ser tão bom quanto este. 

luiz ishida

O engenheiro Francisco Leme Gal-
vão é uma personalidade da aviação 
brasileira e dispensa apresentações 
no meio volovelístico. Seus amplos 
conhecimentos técnicos, sua habili-
dade e experiência prática como avia-
dor são comprovadas por sua teorias 
aerodinâmicas e histórico de vida. A 
vivacidade, simpatia e humildade que 
sempre demonstrou no trato com as 
pessoas certamente levará, através 
de suas crônicas, nossa imaginação a 
situações interessantíssimas e de ex-
celente humor. Já estou adquirindo o 
meu exemplar.

claudio H F Fonseca


