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É permitido o uso de reportagens do Jornal do Instituto 
de Engenharia, desde que citada a fonte e comunicado 
à redação. Os artigos publicados com assinatura, não 
traduzem necessariamente a opinião do Jornal. Sua 
publicação obedece ao propósito de estimular o debate 
dos problemas brasileiros e de refletir as diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo.

proxima-se o término de meu trabalho na Pre-
sidência desta Casa, a se concluir em 31 de 
março de 2013. Foram dois mandatos conse-
cutivos, perfazendo quatro anos, de abril/09 a 

março/13, em que fundamentalmente busquei reforçar o 
prestígio do nosso Instituto no meio 
da Engenharia.

Quando me candidatei no início 
de 2009, nossa agremiação estava 
apática e literalmente desprovi-
da de recursos. Isso prenunciava o 
enorme esforço pessoal que eu teria 
de despender. Seria necessário, pri-
mordialmente, interferir na “cultura” 
dos associados e dirigentes. Nessa 
instituição quase centenária, o uso 
e costume é que a identificação e 
solução de todos os seus problemas 
competem ao presidente, trazendo-
-lhe sobrecarga extraordinária. Po-
rém, segundo o atual estatuto, desde 
2009 os planos de ação competem 
ao Conselho Deliberativo e os atos 
administrativos deles emanados 
competem aos vice-presidentes se-
gundo a natureza do assunto tratado. 
O presidente age apenas como coordenador dos trabalhos 
executivos e como representante legal da instituição.

 
A estrutura operacional, nisso inclusa a dimensão da 

sede, está no limite do atendimento razoável. O corpo de 
colaboradores permanentes no Instituto, funcionários e 
contratados é muito restrito, limitando-se ao indispensável 
para manter a agremiação funcionando. Reduzir despesas 
significa, inevitavelmente, reduzir a capacidade de aten-
dimento ao público interno e externo e, assim, prejudicar 
ainda mais a posição de liderança do Instituto.

Sabemos de fato, e não por mera conjectura, que anga-

riar novos associados é missão dificílima nos tempos atuais, 
em que a internet disponibiliza um acervo de conhecimento 
supinamente superior àquilo que o convívio pessoal pode 
oferecer. Mesmo o nosso site, com expressiva visitação, não 
tem condições de trazer fundos pecuniários significativos. 

Para quem desconhece a honra de ser 
engenheiro e a importância do altruís-
mo, o Instituto é dispensável. 

Nossa sede principal tem bons 
espaços físicos para abrigar eventos 
e cursos, mas sofre enorme concor-
rência de outras instalações física e 
comercialmente melhor preparadas 
para tal atividade. As locações que 
ocorrem também não trazem rendi-
mentos apreciáveis.

O Acampamento do Instituto de 
Engenharia (AIE), apesar de manti-
do em boas condições de uso, há mui-
to tempo deixou de ser atrativo para 
suscitar novas adesões de associados. 
De nossos 3 mil associados cadastra-
dos, apenas 50 frequentam aquelas 
instalações. O déficit operacional do 
AIE representa metade do substan-

cial déficit crônico do Instituto.

Os contratos de concessão de edição da Revista En-
genharia, da operação do restaurante e da operação do 
estacionamento trazem rendas suplementares, mas tam-
bém insuficientes.

Não fossem abnegados amigos da engenharia, verda-
deiros mecenas, não estaríamos funcionando. 

Portanto, ao longo desses dois mandatos, confirman-
do minhas propostas de campanha, pude constatar que a 
única alternativa que se apresenta viável para a sustentação 

Entrevista

10 Eleições

Aluizio de Barros Fagundes
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financeira é a construção do nosso edifício projetado pelo 
Arquiteto Rino Levi. Esse edifício permitirá locações para 
escritórios comerciais, em montante suficiente para custear 
todo o funcionamento do Instituto de Engenharia, como 
um dia foi no passado o Palácio Mauá. Talvez até venha-
mos a ter novamente 20 mil associados, ou mais, oferecen-
do mensalidades mais módicas.

Para tanto, interferi diretamente no processo judicial 
da desapropriação do Palácio Mauá, determinando que 
nosso advogado cessasse de recorrer de artifícios proces-
suais interpostos pelo poder público expropriante. Com 
isso, dada como aceita a última avaliação do Governo do 
Estado, muito próxima daquela por 
nós pleiteada, o juizado já mandou 
inscrever o débito do Estado na 
relação de Precatórios. Com esse 
título de crédito, o Instituto poderá 
alavancar fundos para a constru-
ção pelo menos da torre comercial. 
Concomitantemente, durante dois 
anos procedemos à adaptação do 
projeto Rino Levi às atuais postu-
ras municipais, tornando-a apto a 
permitir a construção do complexo.

Assim, no que tange ao patri-
mônio, conseguimos encaminhar 
nosso plano de ação, em busca de 
termos a nova sede na comemora-
ção do nosso primeiro centenário.

Quanto à “alma” do Instituto de Engenharia, suas 
atividades técnicas voltaram a ser perseguidas com te-
nacidade. As Divisões Técnicas estão atuantes e reali-
zam diversos cursos e eventos especializados. A Revista 
Engenharia melhorou sensivelmente seu conteúdo. A 
Câmara de Mediação e Arbitragem também voltou-se 
para o mercado e desenvolveu novo produto de acom-
panhamento contratual de obras.

Houve uma eficaz aproximação com as escolas de 
engenharia, tendo o Instituto capitaneado a revisão dos 
títulos de engenharia registrados no MEC, reduzindo-
-os de 258 para 53. As escolas passaram a frequentar 
nossa sede e, como consequência, conseguimos a adesão 
de 1.400 sócios universitários, em busca do futuro reno-
vado de nossos quadros.

O Instituto de Engenharia tem sido palco de diversos 
movimentos classistas conjuntos pela retomada da enge-
nharia, recebendo sindicatos patronais e de engenheiros, 
associações especializadas e governantes nos três níveis de 
atuação política.

Promovemos a instalação do programa Caminhos da 
Engenharia Brasileira, com grandes eventos quadrimes-
trais de repercussão nacional, em que têm sido discutidos 
os problemas da infraestrutura brasileira.

Fundamos juntamente com o Clube de Engenharia 
(RJ), Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), Clube de 

Engenharia de Pernambuco, Socieda-
de Mineira de Engenheiros e Socie-
dade de Engenheiros do Rio Grande 
do Sul, a Conepe – Congregação Na-
cional de Entidade Pioneiras da En-
genharia – e, com isso, já dispomos, 
depois de 75 anos, de uma cadeira no 
CDEN – Conselho de Entidades do 
Confea. Mesmo que a Conepe este-
ja sendo combatida politicamente, a 
nossa cadeira ali está.

Fruto de atuação pessoal deste 
Presidente, conseguimos ter um novo 
– e verdadeiro – Código de Ética As-
sociativa, fundamental para afastar 
alguns atos incompatíveis com a boa 
conduta exigível em nosso meio.

Dentre outras realizações há que registrar o compareci-
mento do presidente do Instituto a cerca de 720 eventos e 
reuniões, representando a Casa, ao longo dos dois mandatos.

Enfim, estou chegando ao final dos compromissos que 
assumi com os associados, nas duas campanhas memo-
ráveis “Rumo ao Centenário” em 2009 e “Construindo o 
Centenário” em 2011. Tenho presente em meu coração e 
em minha mente a certeza de ter cumprido minha missão.

Por último, sempre estarei à disposição de nosso que-
rido Instituto de Engenharia para colaborar em futuros 
planos, programas e projetos, opinando e agindo pró-ati-
vamente como se espera de um verdadeiro associado.

* Texto redigido em 15 de fevereiro de 2013

utilizada por aviões a pistão (Douglas 
DC-3 etc.). Outro aspecto foi o desca-
so do governo com a chamada aviação 
regional, a qual, em muitas situações, 
poderia atender as rotas de menor de-
manda, utilizando aeronaves a pistão 
ou turbo-hélice. Nessas rotas, a produ-
tividade exigida pelas grandes aerona-
ves movidas à turbina não poderia ser 
atendida.

A integração com as demais na-
ções do globo é atendida de forma 
precária, uma vez que o tráfego aéreo 
internacional é concentrado em dois 
grandes aeroportos na região sudeste 
do País, sendo que o principal deles, 
o Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos (Gov. André Fran-
co Montoro), está completamente 
saturado. O outro, o Aeroporto In-
ternacional do Rio de Janeiro/Galeão 
(Antônio Carlos Jobim), ainda tem 
alguma capacidade disponível.

Por outro lado, os objetivos eco-
nômicos e estratégicos do governo 
deveriam estar voltados, em primeiro 
lugar, para a ocupação do território e 

Em entrevista exclusiva ao Jornal 
do Instituto de Engenharia, Mello 
Santos fala da infraestrutura, do mer-
cado, do transporte de passageiro e de 
carga do setor aéreo. Para ele, o gover-
no está ciente que o transporte aéreo 
necessita de modernização.

O transporte aéreo junto com a 
internet são os dois principais 

veículos da globalização. Hoje 
qualquer ponto do globo está aces-
sível a apenas umas poucas horas 
de voo (muito poucas se compara-
dos com qualquer outro meio de 
transporte). O Brasil, pelas suas 
dimensões e pelas distâncias de 
outros países e continentes, é cada 
vez mais dependente do transpor-
te aéreo. Nessas condições, como 
está o setor de transporte aéreo no 
Brasil? A cobertura de seu terri-
tório é satisfatória? A integração 
com as demais nações do globo 
atende à demanda, e mais, atende 
aos objetivos estratégicos e econô-
micos do País?

Gargalo do setor
aeroportuário:

Falta de planejamento
Engenheiro civil formado pela Poli-USP, mestre pela Universidade do Texas 
(EUA) e doutor pela USP e com especialização em planejamento de aeroportos, 
administração e coordenação de empreendimentos nas universidades de Tecnologia 
(Inglaterra) e da Califórnia e MIT (EUA), Mário Luiz Ferreira de Mello Santos é 
diretor-presidente da Aeroservice, Consultoria e Engenharia de Projeto. Em 43 anos 
de experiência, tem sido encarregado por mais de 50 trabalhos no setor aeroportuário

Mário Luiz Ferreira de Mello 
Santos - O Brasil é um país de di-
mensões continentais com necessi-
dades geopolíticas que somente po-
deriam ser atendidas pelo transporte 
aéreo. Em função disso, é imperiosa 
a implantação de uma infraestrutura 
aeroportuária que atenda a essas ne-
cessidades. Essa infraestrutura, repre-
sentada pelos aeroportos, está muito 
aquém dos padrões mínimos requeri-
dos pelo País.

A cobertura do território nacional, 
pelo transporte aéreo, nos dias atuais, 
é deficiente, apresentando uma subs-
tancial redução na mobilidade das ati-
vidades socioeconômicas em relação à 
década de 60. Naquela ocasião, o Bra-
sil tinha mais de 400 cidades atendidas 
por transporte aéreo regular. Hoje, te-
mos apenas 132 cidades. 

A principal razão disso foi a falta 
de planejamento governamental, em 
que a utilização de aeronaves movi-
das a turbinas (Caravelle, B 737-200, 
Fokker 100 etc.) exigia um tipo de 
infraestrutura muito superior àquela 

palavras do presidente entrevista

IE

"O Instituto de Engenharia 
tem sido palco de diversos 

movimentos classistas 
conjuntos pela retomada 
da engenharia, recebendo 

sindicatos patronais
e de engenheiros, 

associações especializadas
e governantes nos três níveis

de atuação política."
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Como está a governança do setor 
aéreo brasileiro hoje? Quais as 

principais medidas que o setor requer 
para modernizar-se? Como está o 
Marco Regulatório? Está a legislação 
organizada de forma clara, de modo 
a permitir um planejamento integra-
do entre empresas, terminais e outros 
modais no País e no exterior?

Mello Santos - O governo tem 
ciência de que as medidas de moder-
nização da infraestrutura do sistema 
de transporte aéreo são urgentes e 
necessárias. Não adianta mais pro-
curar pelos culpados pela falta de 
planejamento adequado da rede de 
transporte aéreo durante os últimos 
anos. Há que passar imediatamente 
a operação dos aeroportos rentáveis 
para a iniciativa privada a qual, de 
uma forma eficiente, tem capacidade 
de gerar o caixa que remunere o capi-
tal investido e, ao mesmo tempo, re-
munere o governo, com uma taxa que 
permita o investimento adequado 
naqueles aeroportos que deverão ser 
mantidos no sistema, seja por razões 
geopolíticas, seja por razões estraté-
gicas de operação da rede aeropor-
tuária. Não cabe à iniciativa privada 
gerenciar aeroportos não rentáveis, 
de interesse exclusivo do governo, a 
menos que ela seja paga por isso.

A legislação que permite um pla-
nejamento integrado entre empresas, 
terminais e outros modais no País e 
no exterior existe e está disponível, 
mas sofre o entrave da burocracia. 
Além do mais, a carga aérea, com pe-
quenas exceções, ainda não permite a 
intermodalidade, tendo em vista que é 
uma carga de alto valor agregado e os 
contêineres utilizados em transporte 
aéreo, em linhas gerais, ainda não são 
susceptíveis de transporte intermodal.

Como está o controle de tráfego 
aéreo no País hoje? Apresenta pa-

drão mundial? O que fazer para me-
lhorar e colocá-lo a nível mundial?

caminho certo, apesar de tardias. O 
grande problema para se materializar 
a intenção do governo, de acordo com 
as soluções requeridas pelo sistema de 
transporte aéreo, é o processo buro-
crático e ideológico dentro do próprio 
governo. Isso implicará em morosi-
dade na implantação do processo, o 
que poderá, em curto prazo, conduzir 
a operação do sistema existente a um 
processo caótico, com nível de servi-
ço disponível para o usuário bastante 
reduzido.

Tudo isso pode ser exemplificado 
por meio da medida provisória assina-
da pela Presidência da República, em 
28 de dezembro de 2012, tratando das 
concessões (R$ 11,4 bilhões) dos Ae-
roportos de Confins, em Belo Hori-
zonte (R$ 4,8 bilhões), do Galeão, no 
Rio de Janeiro (R$ 6,6 bilhões), e dos 
investimentos (R$ 7,3 bilhões) nos ae-
roportos regionais. Até que a referida 
medida seja implantada, com a identi-
ficação do Fundo Nacional de Aviação 
Civil, terão transcorrido pelo menos 
sete meses. Nesse mesmo período, o 
tráfego aéreo deverá ter crescido, em 
média, pelo menos 6%, corresponden-
do a um acréscimo de demanda no sis-
tema de 12 milhões de passageiros, ou 
seja, mais do que a demanda atual do 
Aeroporto de Confins, que o governo 
tenta passar para a iniciativa privada 
por meio de uma concessão onerosa.

 

proteção de fronteiras, bem como para 
o desenvolvimento econômico e social 
e proteção dos recursos naturais. Isso, 
em países com dimensões continen-
tais, somente pode ser obtido por meio 
de uma rede de transporte aéreo estra-
tegicamente distribuída sob o ponto 
de vista geopolítico. 

Como está a infraestrutura ne-
cessária para o modal aéreo na si-

tuação atual? Parece-nos que as taxas 
de crescimento do setor de transpor-
te aéreo são muito maiores que as ta-
xas dos demais setores da economia. 
Nessas condições, como fica a nossa 
hoje, já saturada, infraestrutura?

Mello Santos - A infraestrutura 
aeroportuária está voltada para aero-
naves de grande produtividade, dei-
xando de atender, por transporte aéreo 
regular, as comunidades cuja demanda 
não justifica o emprego de aeronaves 
maiores. 

As taxas de crescimento do se-
tor de transporte aéreo são realmente 
muito maiores do que as dos demais 
setores da economia. Além do mais, 
são muito maiores que a velocidade 
requerida para os estudos, projetos e 
construção de uma instalação aero-
portuária. Ou seja, por falta de pla-
nejamento, a situação nos aeroportos 
e na malha aeroportuária, em geral, 
tenderá a se agravar em razão do des-
compasso entre a taxa de crescimento 
da demanda e a velocidade com que 
a infraestrutura poderá atender a esse 
crescimento, com uma capacidade 
adequada e um conveniente nível de 
serviço (C da IATA – International 
Air Transport Assotiation). 

As atuais intervenções na in-
fraestrutura não são tímidas ou 

precárias demais, considerando-se 
a importância presente e futura do 
transporte aéreo?

Mello Santos - Não, as interven-
ções na infraestrutura estão agora no 

entrevista entrevista

transporte. O acréscimo de demanda 
observado foi principalmente no trá-
fego doméstico em que, não somente 
o turismo interno aumentou substan-
cialmente, como também houve uma 
transferência de um número substan-
cial de viagens do modo terrestre para 
o modo aéreo. Esse fato deu-se dentro 
da observância essencial de dois fato-
res fundamentais em transporte aéreo: 
a redução do tempo total das viagens e 
o aumento substancial na renda discri-
cionária da referida classe C.

Esses aspectos são tão variáveis 
que agravaram a equação do trans-
porte aéreo em que os parâmetros 
representados pela infraestrutura são 
limitantes ao crescimento do setor. 
Novas rotas aéreas, sejam domésticas 
ou internacionais, somente serão ma-
terializadas quando houver demanda 
suficiente para isso. Novos hubs no 
País, dentro do conceito de hub and 
spoke, somente irão surgir se houver 
demanda e estrutura de rotas que jus-
tifiquem os investimentos em moder-
nização e construção de aeroportos, 
além de equipamentos de controle de 
tráfego aéreo. 

O que pode ser feito rapida-
mente para integrar os princi-

pais aeroportos às suas respectivas 
cidades e regiões metropolitanas, 
eliminando-se assim alguns garga-
los nos tempos de viagem, desloca-
mento para os aeroportos e tempos 
de espera etc.?

Mello Santos - A integração dos 
principais aeroportos às suas respec-
tivas cidades e regiões metropolitanas 
será feito por meio de um sistema viá-
rio adequado, com rodovias exclusivas 
ao atendimento do aeroporto. O au-
tomóvel, privado ou táxi, é o principal 
modo de acesso aos aeroportos. Meios 
de transporte de massa, como ferrovia, 
metrô e ônibus, são complementos 
importantes, mas, não, essenciais. Des-
sa forma, um aeroporto não deve ter 

Mello Santos - O controle de 
tráfego aéreo no Brasil, à exceção das 
áreas terminais, é bastante razoável. 
Todo o território nacional está coberto 
por radares por meio dos quatros Cin-
dactas (Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo) 
I, II, III e o IV/(Sivam – Sistema de 
Vigilância da Amazônia) que pro-
movem o controle, monitoramento e 
vetoração do tráfego aéreo, dentro das 
necessidades requeridas nos voos em 
rota ou não. O que deve ser melhorado 
é o treinamento do elemento humano, 
em que a figura do controlador de trá-
fego aéreo deve ter maior atenção do 
governo no que concerne a preparação 
técnica e a melhoria salarial. 

No caso das áreas terminais, prin-
cipalmente aquelas envolvendo os 
grandes aeroportos do País, há que se 
modernizar o equipamento utilizado e, 
em alguns casos, melhorar a categoria 
do equipamento de auxílio ao pouso, 
além dos radares de controle, monito-
ramento e vetoração do espaço aéreo. 

Como está a administração ae-
roportuária no País hoje? Nossa 

eficiência operacional dos aeropor-
tos tem padrão equivalente aos da 
Europa e ou América do Norte? O 
ingresso das empresas privadas vai 
efetivamente melhorar essa efici-
ência ou a presença estatal, ainda 
muito forte, restringe essa meta de 
eficiência.

Mello Santos - Apesar de a Infra-
ero, a maior administradora de aero-
portos do País, estar entre as maiores 
do mundo, o seu padrão administra-
tivo deixa a desejar em razão dos pa-
râmetros utilizados no mercado para 
avaliar os resultados operacionais dos 
aeroportos, dentro de um ano fiscal. 
Os resultados apresentados por WLU 
- Work Load Unit (um passageiro 
com bagagem ou 100 kg de carga) - 
estão abaixo dos esperados pelo mer-
cado para aeroportos com determina-

das características de tráfego. Apesar 
de operar aproximadamente 94% de 
todo o tráfego aéreo no Brasil, em seus 
66 aeroportos, a Infraero não oferece 
um padrão de qualidade em termos 
de serviço e resultados operacionais, 
equivalente aos aeroportos da Europa 
e da América do Norte.

A entrada das empresas privadas 
na operação dos aeroportos vai melho-
rar efetivamente a eficiência operacio-
nal. Entretanto, a presença da Infraero 
dentro dos processos de concessão terá 
de ser significativamente reduzida ou, 
de preferência, eliminada. O papel da 
Infraero será estrategicamente impor-
tante na condução do processo geopo-
lítico de administrar os aeroportos não 
rentáveis, porém, de interesse nacional, 
recebendo, dos concessionários dos ae-
roportos rentáveis, uma contrapartida 
de receita que lhe permitirá adminis-
trar, operar e modernizar essa rede de 
importância tão estratégica para o País. 
Não caberá à Infraero a participação 
em empreendimentos em igualdade 
de condições com a iniciativa privada, 
pois aquela não foi preparada para isso, 
além de não ter a tradição nem a es-
trutura administrativa adequada para 
desenvolver negócios em bases empre-
sariais privadas, que lhes permita um 
retorno de capital competitivo com as 
taxas de mercado. 

 Muito se fala em mercado com-
petitivo, novas rotas aéreas do-

mésticas e internacionais, novos 
hubs no País, mas tudo isso não es-
barra nos tais obstáculos estruturais 
do setor?

Mello Santos - Realmente, muito 
se fala em mercado competitivo e tam-
bém na “política de céus abertos”. En-
tretanto, isso somente será definido se 
houver mercado. A política socioeco-
nômica no Brasil gerou uma demanda 
de tráfego aéreo representada por uma 
chamada Classe C que, recentemente, 
passou a utilizar o avião como meio de 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2013 • n º 738 Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2013 • nº 73 9

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

aeroportos médios, como é o caso dos 
aeroportos de Confins, em Belo Hori-
zonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza 
e Viracopos, em Campinas, SP, onde a 
capacidade dos terminais de passagei-
ros já foi atingida e o nível de serviço 
na hora-pico é bastante baixo. Isso 
também vale para aeroportos com vo-
lume de tráfego menor, como é o caso 
dos aeroportos de Vitória e de Cuiabá, 
onde o nível de serviço no terminal de 
passageiros também é muito baixo.

Entre os grandes aeroportos, o que 
apresenta uma melhor relação entre 
demanda e capacidade é o Aeroporto 
do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o 
volume inicial de investimentos será 
proporcionalmente menor. Esse aero-
porto, além de ser um forte gerador de 
caixa devido ao volume de tráfego to-
tal, agrega uma substancial parcela do 
tráfego internacional. 

Pouco se fala no transporte aéreo 
de cargas. A situação de ocupação 

e operação é equivalente ao transpor-
te de passageiros ou a sua importân-
cia (tamanho e mercado potencial) é 
menor e não é tão prioritário?

Mello Santos - A carga aérea in-
ternacional será sempre um grande 
componente da receita de um aero-
porto de grande volume de passagei-
ros. Os maiores aeroportos de passa-
geiros são também grandes aeroportos 
de carga, uma vez que ela é transpor-
tada no bojo dos aviões de passagei-
ros, maximizando a sua produtividade 
(velocidade de cruzeiro x carga paga). 
Além do mais, a estrutura de rotas dos 
aviões de passageiros é muito mais 
conveniente para o exportador, uma 
vez que o seu produto pode chegar di-
retamente ao mercado de destino. No 
caso de uma aeronave puramente car-
gueira, a entrega do produto é pontual. 
Em outras palavras, por essa razão é 
que os grandes aeroportos cargueiros 
no mundo são também os aeroportos 
de passageiros.

entrevista código de ética

IE

o seu meio de acesso baseado exclusi-
vamente nos modais de transporte de 
massa. Dificilmente, a introdução de 
um modo de transporte de massa re-
duziria a utilização do automóvel. Em 
geral, transferiria passageiros de um 
modal de massa para outro. O metrô 
tem, normalmente, os seus picos coin-
cidentes com os picos do aeroporto, o 
que dificulta que um passageiro com 
malas embarque em uma linha de me-
trô com destino ao aeroporto. O modo 
de transporte de massa mais adequado 
é o trem, desde que sua estação de em-
barque e desembarque seja convenien-
temente localizada, próxima ao centro 
gerador de tráfego.

Qual a tendência dos modelos 
de aviões que deverá prevalecer: 

aviões de grande capacidade (A 380) 
para algumas rotas específicas e que 
requerem terminais especiais ou 
modelos menores, com grande raio 
de ação, e que utilizando os atuais 
aeroportos cobrirão grandes distân-
cias em rotas menos densas?

Mello Santos - O que irá definir 
essa tendência é o mercado. Os princi-
pais fabricantes de aeronaves (Boeing, 
Airbus, Embraer e Bombardier) já têm 
em mente o estudo de demanda de ae-
ronaves do mercado mundial para os 
próximos anos. Cada um dos mercados 
analisados, seja latino-americano, eu-
ropeu ou asiático, tem a sua caracterís-
tica definida, quer em termos de den-
sidade de demanda, quer em termos de 
estrutura de rotas (long haul, short haul 
etc.). De uma forma ou de outra, a es-
trutura de rotas das companhias aéreas 
sempre necessitará de uma variedade 
de aeronaves para atender a produtivi-
dade média de cada rota. Dessa forma, 
somente se uma companhia aérea ope-
rar exclusivamente rotas long haul de 
alta densidade de tráfego, se justificaria 
a escolha única ou preponderante de 
um modelo NLA - New Large Air-
craft -, tipo A 380.

A maioria dos atuais aeroportos 
tem de providenciar ajustes e remo-
delações, não somente no lado ar do 
aeroporto, como também em sua área 
terminal. Entretanto, esse não deverá 
ser um trabalho impeditivo de opera-
ção das NLA’s na maioria dos aero-
portos de grande volume de tráfego.
 

O recente anúncio do Governo 
Federal de que haverá incenti-

vos ao transporte aéreo regional é 
factível e poderá ser implementado 
a curto prazo ou ainda necessita ser 
mais elaborado para que as melho-
rias aconteçam?

Mello Santos - O recente anúncio 
do Governo Federal, em 28 de dezem-
bro de 2012, é factível, mas deverá ser 
regulamentado. A existência de recur-
sos (R$ 7,3 bilhões), alocados no Fnac 
- Fundo Nacional de Aviação Civil 
- e no Profaa - Programa Federal de 
Auxílio aos Aeroportos -, demonstra a 
intenção do Governo em desenvolver 
a rede de transporte aéreo regional e 
a mostra a existência de recursos para 
tal, mas não explicita como, quando e a 
quem esses recursos estarão acessíveis. 

Na atual situação dos aeroportos 
brasileiros, qual é o mais críti-

co que necessitam de melhorias nos 
pátios e pistas ou nos terminais de 
passageiros?

Mello Santos - O grande proble-
ma da rede brasileira de infraestrutu-
ra aeroportuária é a concentração de 
voos em alguns aeroportos, enquanto 
a grande maioria tem uma capacidade 
ociosa, quer em termos de pistas, de 
pátios ou de terminais de passageiros. 

Nos aeroportos onde a concentra-
ção de tráfego aéreo é maior, como é o 
caso de Guarulhos e de Brasília (mais 
de 25% da demanda de passageiros 
no País), o grande gargalo é represen-
tado pelos terminais de passageiros. 
Há alguma capacidade disponível nas 
pistas e pátios. O mesmo acontece em 

“

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DE CONDUTA PROFISSIONAL 

Art. 1º - Considerar a profissão como alto título de honra, utilizando ciência, 
experiência e consciência a fim de promover o bem estar da Sociedade.

Art. 2º - O profissional deve sempre compatibilizar custos e qualidade de 
projetos, obras e serviços sob sua responsabilidade.

Art. 3º - O profissional deve adotar providências contra a utilização fraudu-
lenta do resultado do seu trabalho e não colaborar na fabricação, venda 
ou difusão de qualquer projeto e ou produto que venha causar prejuízos 
para a comunidade.

Art. 4º - Nas soluções técnicas que propuser ou adotar, o profissional deve 
sempre respeitar as normas e exigências de segurança dos trabalhado-
res, dos usuários e do público em geral e respeitar as normas legais e 
regulamentos pertinentes para proteção do meio ambiente e dos re-
cursos naturais.

Art. 5º - Quando no exercício da função pública ou privada o profissional 
não deverá participar, ou elaborar para terceiros, trabalhos técnicos re-
munerados que estejam sujeitos à aprovação pela entidade onde estiver 
prestando seus serviços. 

Art. 6º - O profissional, nas relações de trabalho com outros profissionais, 
deverá atuar sempre com boa fé e lealdade.

Art. 7º - O profissional não deverá prejudicar, direta ou indiretamente, a 
reputação profissional e as atividades profissionais de seus congêneres.

Art. 8º - O profissional deve empenhar-se para que não sejam menospreza-
dos os trabalhos técnicos de outros, devendo apreciá-los e criticá-los 
com espírito elevado e linguagem adequada, restrita aos seus aspectos 
técnicos.

Art. 9º - O profissional deve concorrer com os demais com lealdade na ob-
tenção de trabalhos ou emprego.

Art. 10 - O profissional deve recusar substituir outro colega quando as razões 
dessa substituição não forem plenamente justificáveis, devendo fazê-lo 
sempre com o conhecimento da pessoa substituída.

Art. 11 - O profissional deve recusar proceder à revisão, alteração ou com-
plementação dos trabalhos de outro colega sem o prévio conhecimento 
deste, exceto quando haja recusa do antecessor em complementá-lo.

Art. 12 - O profissional deve manter conduta pública que não possa afetar o 
bom nome do Instituto de Engenharia.

Art. 13 - Sem prejuízo da aplicação individual de qualquer dos itens ante-
riores deste Código, quando em grupo, na elaboração de concepções, 
projetos, construções e ações de qualquer natureza, o engenheiro fará 
uso do alc ance da melhor solução aplicável.

CÓDIGO DE ÉTICA DO ASSOCIADO
DO INSTITUTO DE ENGENHARIA

O presente Código de Ética, previsto nos Estatutos em vigor, foi aprovado pelo Conselho 
Deliberativo na 1745ª Reunião Ordinária de 28 de Janeiro de 2013 e estabelece as 

normas de conduta a serem observadas por todos os associados, para que possam ostentar 
condignamente a condição de membros do Instituto de Engenharia.

CAPÍTULO II - DIRETRIZES DE CONDUTA ASSOCIATIVA E 
INSTITUCIONAL

Art. 14 - Conhecer e cumprir com os deveres dos Estatutos do Instituto de 
Engenharia, assim como de sua Missão.

Art. 15 - Prestigiar e zelar pela reputação do Instituto de Engenharia 
buscando participar da formação de opiniões representativas dos 
associados.

Art. 16 - Procurar participar dos processos eleitorais dos órgãos de dire-
ção do Instituto de Engenharia, e respeitar as decisões dos órgãos 
diretivos e de colegas eleitos, quando ocorrerem no correto exercí-
cio de suas funções e encargos, consoante as normas estatutárias e 
regimentais.

Art. 17 - Não utilizar o nome do Instituto de Engenharia com vistas a 
obter benefícios pessoais.

Art. 18 - Respeitar as regulamentações de funcionamento da entidade, so-
bretudo quanto ao relacionamento com o público externo, impedin-
do o uso inadequado do logotipo, dos papéis timbrados do Instituto 
de Engenharia e jamais se utilizar do cadastro dos associados para 
divulgar assuntos pessoais.

Art. 19 - Em pronunciamentos públicos, sempre sujeitos à hierarquia de 
representação oficial da instituição, utilizar apenas e tão somente 
opiniões consagradas em documentos, publicações e atas dos órgãos 
diretivos do Instituto de Engenharia.

Art. 20 - Em conexão com a diretriz anterior, quando o associado emitir 
sua opinião pessoal, enfatizar esta condição de individualidade.

Art. 21 - Comportar-se sempre com respeito e urbanidade, propiciando o 
bem estar de visitantes e colegas.

Art. 22 - Em conexão com a diretriz anterior, procurar ser direto em suas 
manifestações a respeito de colegas, sobretudo se estes estiverem no 
exercício de cargos da instituição, evitando insinuações, ironias e ila-
ções, em prol da verdade daquilo em que se pronunciar.

Art. 23 - Apoiar ações conjuntas com outras entidades de classe e entidades 
de ensino de engenharia.

CAPÍTULO III - DAS INFRAÇÕES AO CÓDIGO

Art. 24 - Proceder-se-á de acordo as disposições regimentais vigentes do 
Instituto de Engenharia no tratamento de ocorrência de infrações 
capituladas nos artigos deste Código.
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eleições

De 18 a 25 de março, serão realizadas as 
eleições gerais para os cargos de presidente, 
vice-presidentes, diretores secretários e 
financeiros, quinze membros do Conselho 
Deliberativo, três do Conselho Fiscal e 
mais três suplentes do Fiscal.
Os associados titulares, em pleno gozo de 
seus direitos estatutários, conforme Artigo 
13, letra b, do Estatuto, poderão votar pelo 
site www.iengenharia.org.br

ou na sede do Instituto no último dia (25/3), 
das 9h às 20h.

Após o encerramento da votação, haverá a 
apuração dos resultados.

Eleições Gerais
no Instituto de Engenharia

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA

CAMIL  EID 
E n g e n h e i r o 

civil e eletricista 
pela Universidade 
Mackenzie forma-
do em 1960. Foi 
vice-presidente de 

Administração e Finanças do Instituto de 
Engenharia. Atualmente, é sócio-diretor da 
Calliandra Consultoria Ltda. Foi vice-pre-
sidente de Obras Pesadas da Apeop, diretor 
do Sinicesp, diretor Técnico e Comercial da 
Badra S.A., diretor Nacional e Internacional 
da Construtora Beter S.A. na Arábia Saudita, 
diretor-sócio da Jubran Engenharia. Obras das 
quais foi responsável técnico: Ponte do Mo-
rumbi, Ponte Guido Caloi, Ponte Cruzeiro do 
Sul, Ponte Vila Guilherme, Viaduto VA19 da 
Rodovia dos Imigrantes, terraplenagem e pavi-
mentação das Avenidas 23 de Maio e Sumaré 
e Marginal do Tietê. Destacam-se também 
o Túnel Metroviário da Rua das Palmeiras, 

Terminal Ferrazópolis e Pátio Belém (Metrô 
SP). Quanto às obras internacionais destaca-se 
a Estrada Safwa Al Jubail, na Arábia Saudita.

KLEBER
REZENDE
CASTILHO

Formado em 
Engenharia Elétrica, 
com modalidade em 
Telecomunicações, 

pela UMC em 1982, No Instituto de Enge-
nharia, foi por duas vezes membro do Conse-
lho Deliberativo e uma vez pelo Consultivo, 
coordenador da Divisão de Telecomunicações 
e foi suplente do diretor-financeiro na gestão 
2003-2004. No Crea-SP, foi presidente, coor-
denador da Câmara de Engenharia Elétrica e 
coordenador nacional da Câmara de Engenha-
ria Elétrica. Atualmente, é consultor na área de 
telecomunicações e diretor da BCC Telecom e 
Rima Engenharia Ltda. Projetos do Citibank 
e da Caixa Econômica Federal da avenida 
Paulista. Desenvolveu com as autoridades, por 

meio da Aberimest, a privatização do sistema 
de telecomunicações do País proporcionando 
telefone fixo e celular para toda a camada da 
população brasileira.

CANDIDATO À VICE-
PRESIDÊNCIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

JOSE OLIMPIO 
DIAS  DE 
FARIA

No Instituto 
de Engenharia, foi 
vice-presidente de 
Assuntos Internos 

e Associativos, diretor de departamentos 
técnicos, executor e responsável técnico 
pela construção da sede atual, coordenador 
da Divisão de Tecnologia, com o progra-
ma da qualidade e produtividade, que se 
tornou um objetivo nacional, membro da 
Comissão Supervisora de Obras da Nova 

eleições

Sede, presidente do Centro Democrático 
dos Engenheiros e representante do Insti-
tuto na Sempla. É membro dos conselhos 
Deliberativo e Consultivo. Engenheiro civil 
formado pela USP, pós-graduação em Enge-
nharia Civil pela Poli-USP e em Administra-
ção de Empresas pelo Mackenzie. Construtor 
de inúmeras obras de engenharia civil para os 
sistemas de transportes, habitacional, indus-
trial, de saneamento em todo o Brasil, tais 
como, Metrô, estradas, pontes, viadutos, hos-
pitais, portos, conjuntos habitacionais (10.000 
HIS), silos de estocagem de grãos, sistemas de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário, entre 
outras. Diretor da Uetê Engenharia, Consul-
toria e Gerenciamento Ltda, empresa dedica-
da à prestação de serviços de engenharia civil, 
planejamento, orçamento, implantação, orga-
nização, consultoria e gerenciamento.

CANDIDATA À VICE-
PRESIDÊNCIA DE ATIVIDADES 

TÉCNICAS

MIRIANA
PEREIRA
MARQUES

Formada em 
Engenharia Civil 
pela Faap, foi profes-
sora universitária de 

Maciços e Obras de Terras, Transportes e Me-
cânica dos Solos na mesma faculdade. Com 20 
anos de atuação profissional dedicada à área de 
Avaliações e Perícias, referente a bens patrimo-
niais e a imóveis urbanos, comerciais, residen-
ciais, rurais e industriais, é responsável técnica 
pela área de Avaliações e Perícias da Marques 
& Marques Engenharia. Assistente técnica do 
Metrô, Dersa e da Procuradoria Geral do Es-
tado. Foi supervisora Técnica de Planejamento 
Urbano na Subprefeitura do Butantã e assessora 
da Superintendência de Obras na Siurb na ges-
tão do prefeito Kassab. No Instituto de Enge-
nharia, é vice-presidente de Assuntos Internos, 
membro do Conselho Consultivo, secretária da 
Divisão de Avaliações e Perícias, responsável 
pela organização do Construética e membro 
da Câmara de Mediação e Arbitragem. Nos 
últimos anos vem realizando várias parcerias 

com as escolas de engenharia, atléticas, centro 
e diretórios acadêmicos e empresas juniores, 
agregando sócios universitários e docentes. Prê-
mio de Melhor Trabalho Técnico do Ano ana-
lisando temas ligados ao exercício da profissão 
– “Vistoria Cautelar” no ano de 2008; “Imóveis 
Tombados”, em 2009, e “Calçadas”, em 2010.

CANDIDATOS À VICE-
PRESIDÊNCIA DE RELAÇÕES 

EXTERNAS 

DÉLIO  DE 
BARROS
VELLOSO

Ten. Cel. PMSP, 
aspirante a oficial 
(1944), Academia 
Militar do Barro 

Branco (SP). Engenheiro Civil formado pelo 
Mackenzie em 1950 e Administrador de Em-
presa em 1981 formado também pelo Macken-
zie. Atuou no Serviço de Engenharia da Força 
Pública SP, na época das construções do Quar-
tel General, Serviço de Fundos, Centro Geral 
de Administração, Hospital Militar e muitas 
outras obras funcionais. Participou da criação 
em 1950 da VEF – Engenharia, especializa-
da em instalações elétricas, hidráulicas e in-
dustriais. Na área de administração, fundou a 
Coop-Mil – Cooperativa de Economia e Cré-
dito dos Servidores da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo –, em 1989. Em 2008 criou 
e preside a Oscip (Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público) – Pró-Cidadania e 
Qualidade de Vida – Valiance – educação so-
cial, familiar, comportamental, cívica e orien-
tação profissional para defender os direitos de 
cidadão. Foi vice-coordenador da Divisão de 
Estudos Econômicos e Sociais do Instituto de 
Engenharia de 1998/1999.

JORGE
PINHEIRO
JOBIM 

Engenheiro civil 
formado pela Escola 
Nacional de Enge-
nharia – ENE - (RJ), 

com cursos de pós-graduação na Poli-USP e 

Direito da Economia e da Empresa na FGV. 
Em 2006, concluiu o curso de Habilitação na 
Prática do Processo Arbitral, ministrado na 
CMA-IE. Iniciou sua carreira na Christiani 
Nielsen Engenheiros e Construtores, como 
assistente financeiro na Cosipa. Trabalhou no 
Grupo Villares, como assistente da Presidên-
cia. Foi diretor do Grupo Sharp e consultor 
de várias empresas: Banco F. Barreto, Banco 
NMB (atual ING Bank), Ductor, Usina da 
Barra, Usina São João e Cavo, entre outras. Na 
área de transportes, exerceu a Diretoria Ad-
ministrativa Financeira da Dersa, a Diretoria 
Financeira da Fepasa na fase de sua incorpora-
ção pela Rede Ferroviária Federal. Implantou 
e dirigiu, como presidente, a Vianorte S.A, 
concessionária responsável pelo Lote 5 do Pro-
grama de Concessões Rodoviárias do Estado 
de São Paulo. Exerceu o cargo de diretor Ad-
ministrativo e Financeiro da CPTM. Desde 
2004, indicado membro permanente da Junta 
de Revisão de Litígios (Dispute Review Board) 
pelo Metrô de São Paulo, conforme Cláusula 
6 da General Conditions of Contract dos contra-
tos de implementação da Linha 4 – Amarela. 
Árbitro e membro do Conselho da CMA-IE, 
é atualmente consultor em vários projetos na 
área de concessões rodoviárias.

CANDIDATO À VICE-
PRESIDÊNCIA DE ASSUNTOS 

INTERNOS

MARCOS
MOLITERNO 

E n g e n h e i r o 
civil formado em 
1987, mestre em 
Tecnologia Am-
biental (2006), com 

especialização em Engenharia de Segurança 
do Trabalho (1993) e em Gestão Ambiental 
e Negócios no Setor Energético (2008). Sua 
atividade profissional é desenvolvida como 
perito judicial para questões de Engenharia 
Civil (avaliação patrimonial, regularização de 
terras e danos em construções), de Segurança 
do Trabalho e de Engenharia Ambiental (áre-
as contaminadas, licenças, EIA, RAP, RiVi) 
e como sócio da M.Moliterno Engenharia 
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Preventiva e Gestão Ambiental, em que apli-
ca essa expertise no setor privado, inclusive 
de riscos industriais e de engenharia para se-
guros. Ocupa o cargo de diretor-secretário 
substituto e representa o Instituto de En-
genharia em diversos conselhos e entidades 
(Câmara Ambiental, Cades e Fiesp).

CANDIDATOS À VICE-
PRESIDÊNCIA DA SEDE DE 

CAMPO

ENIO
GAZOLLA
DA  COSTA 

C on s t r u ç ã o 
civil pesada; hidre-
létricas, rodovias, 
aeroportos, obras 

metroviárias, grandes construções entre elas 
a Hidroelétrica de Itaipu. Foi membro do 
Conselho Deliberativo da Unicon (Consórcio 
Construtor de Itaipu), diretor-superinten-
dente da Câmara do Instituto de Engenharia 
(CMA-IE). Atualmente trabalha no Centro 
de Apoio as Execuções (CAEx) - Setor de 
Engenharia, do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo. Coárbitro pela ICC - In-
ternational Chamber of Commerce - de Paris 
- 2004/2005. Perícias Técnicas na Amcham 
- 2005/2006; na Câmara Brasil-Canadá - 
perícia 04/2008 – perícia 01/2009 - perícia 
processo 37/2009. Trabalhos nas perícias exe-
cutados de 2004 a 2011.Pertence ao quadro 
de árbitros da Caesp – Câmara Arbitral do 
Estado de São Paulo. Membro permanen-
te do Conselho Consultivo do Instituto de  
Engenharia.

NELSON
AIDAR 

E n g e n h e i r o 
civil pela Faap, 
mestre em Enge-
nharia Civil pela 
PUC, Washing-

ton (EUA) e mestre em Administração de 
Empresas pelo Mackenzie. Experiência 
profissional em empresas de Engenharia 
nos Estados Unidos (13 anos) e no Brasil. 

Recebeu Medalha de Ouro do Instituto de 
Engenharia na categoria de Melhor Traba-
lho Técnico (1999) pela sua dissertação de 
mestrado: "Análise da Viabilidade Econô-
mica de Investimentos em Infraestrutura e 
Operação de Serviços Públicos, pela inicia-
tiva privada sob o regime de concessão”. No 
Instituto de Engenharia, coordenou diversos 
eventos na Divisão Técnica de Informática, 
ocupou o cargo de diretor de Marketing e 
Benefícios, vice-diretor do Departamento 
de Engenharia Econômica e de Produção e 
de diretor Financeiro Substituto. Na atual 
gestão, ocupa o cargo de vice-presidente da 
Sede de Campo. 

CANDIDATO A PRIMEIRO 
DIRETOR SECRETÁRIO

PEDRO
GRÜNAUER
KASSAB

Formado em 
Engenharia Elé-
trica  e mestre 
em Engenharia 

de Sistemas pela Escola Politécnica da USP. 
Realizou intercâmbio acadêmico no Departa-
mento de Engenharia Elétrica da Technische 
Universität Berlin. Cursa Direito na Facul-
dade de Direito do Largo São Francisco. É 
corretor de imóveis, com título de Técnico em 
Transações Imobiliárias conferido pela Ebrae. 
Integra atualmente a área de Asset and Capital 
Structuring do Banco Santander, responsável 
por realizar investimentos de capital proprie-
tário em projetos de energia e infraestrutura. 
Realizou também um programa de Internship 
no Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), em Washington, DC.

CANDIDATO A SEGUNDO 
DIRETOR SECRETÁRIO

REGINALDO
ASSIS  DE
PAIVA

Coordenador 
da Divisão de Cir-
culação e Transpor-

tes (1981/1983); coordenador da Divisão de 
Transportes de Carga (1995/1997); membro 
do Conselho Deliberativo (1998/2002); secre-
tário do Conselho Deliberativo (1998/2002); 
vice-diretor do Departamento de Transportes 
(2001/2003); diretor Executivo do Colegiado 
Técnico (2003/2004); secretário do Conselho 
Consultivo (2009/2011); membro do Con-
selho Consultivo desde 2002; Representan-
te do Instituto de Engenharia na Comissão 
Pré-Centro e na Operação Urbana Águas 
Espraiadas; na Comissão Licitatória de Con-
cessões Rodoviárias (Secretaria de Estado dos 
Transportes); membro do Conselho Editorial 
da Revista Engenharia; redator da Coluna 
Jogos Lógicos da Revista Engenharia; sócio 
remido desde outubro de 2010. Outros cargos 
na área de transportes: presidente da Comissão 
de Bicicletas e Transportes Não Motorizados 
da ANTP (Associação Nacional de Transpor-
tes Públicos), desde 2009. Diretor Financeiro 
da UCB (Associação dos Ciclistas do Brasil), 
desde 2010.

CANDIDATO A PRIMEIRO 
DIRETOR FINANCEIRO

ROBERTO
BARTOLOMEU
BERKES

E n g e n h e i r o 
eletricista pela Es-
cola de Engenharia 
Mauá, conselheiro 

fiscal suplente da Associação Brasileira de 
Engenheiros Eletricistas (ABEE). É media-
dor e árbitro pela Câmara de Mediação e Ar-
bitragem do Instituto de Engenharia, mem-
bro dos conselhos Deliberativo (2009/2011) 
e Consultivo (2011/2014), já atuou como 
diretor em diversas gestões. Atualmente, é 
segundo diretor secretário. Cursos de aper-
feiçoamento profissional 2010/2013: MBA 
em Gestão Pública pela FGV, Sistemas in-
teligentes de transporte e Gerenciamento de 
projetos. Experiência profissional como en-
genheiro e coordenador de projetos e obras 
desenvolvidas, colaborou nas empresas: Hi-
droservice, Figueiredo Ferraz, Engevix, JP 
Engenharia, Mendes Junior, Tenenge, Ode-

brecht, CPOS, ARTESP. Atualmente, é en-
genheiro na Gerência de Projetos e Obras na 
EMTU. Participou nos conselhos do Crea, 
Abemi e Instituto Mauá de Tecnologia. 
Coordenou no Instituto de Engenharia o 1º 
Seminário de Trólebus, em 2011, e proferiu 
palestra na 2ª Conferência Internacional de 
Trólebus, em 2012, em Leipzig (Alemanha).

CANDIDATO A SEGUNDO 
DIRETOR FINANCEIRO 

MAURO   JOSÉ 
LOURENÇO

Formado em 
Engenharia Civil e 
Segurança do Tra-
balho pela Facul-
dade de Engenharia 

de Mogi das Cruzes (1972), é conselheiro no 
Crea-SP, diretor da Biblioteca do Instituto de 
Engenharia e sócio diretor da L.T.D. Enge-
nharia Ltda. Foi diretor-superintendente da 
Ypê Engenharia Ltda; gerente de obras e dire-
tor Técnico da Construtora Gomes Lourenço 
S.A.; gerente de obras da Constran S.A.; En-
genheiro Residente da Companhia Brasileira 
de Projetos e Obras – CBPO – e da Constran 
e estagiário da L. A. Falcão Bauer. Executou 
obras e serviços no Consórcio Intermunicipal 
para Aterro Sanitário CIAS), Secretaria de 
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, na 
Sabesp, na Comgás, na Infraero, na Dersa, no 
Metrô, no Daee, na Cesp, na Fepasa, no DER, 
nas prefeituras de São Paulo, de Itupeva, de Ca-
breúva, de Salto e de Carapicuíba.

CANDIDATOS AO CONSELHO 
DELIBERATIVO

ALESSIO
BENTO
BORELLI 

E n g e n h e i r o 
industrial – moda-
lidade eletrotécnica 
- formado pela FEI 

em 1973, fez o curso avançado em Engenha-
ria de Distribuição pela USP-Eletrobrás, em 
1982, e tem mestrado em Energia pelo IEEE 

– USP, além de vários cursos na área de elétri-
ca no exterior. Trabalhou no Daee na área de 
eletrificação rral, na CESP nas áreas de Pla-
nejamento, Operação, Desenvolvimento Tec-
nológico de Distribuição de Energia Elétrica 
e no Planejamento da Operação e Comercia-
lização de Energia. Trabalhou na Assessoria 
da Comissão de Privatização da Secretaria de 
Energia do Estado de São Paulo. Foi professor 
visitante e pesquisador na Universidade Ma-
ckenzie, em projetos da Aneel. Atualmente, 
é pesquisador do CNPQ na área de energia 
elétrica, conselheiro do Crea pela Abee-SP 
e, também, presidente do Conselho Brasil do 
IEEE – Instituto dos Engenheiros Eletricis-
tas e Eletrônicos. 

ALUIZIO
DE  BARROS 
FAGUNDES

E n g e n h e i r o 
civil.

 

ANGELO
SEBASTIÃO 
ZANINI

Doutor em 
Ciência (1999) e 
mestre em Ciência 
(1993) pelo Institu-

to Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Possui 
graduação em Engenharia Elétrica pelo Ins-
tituto Mauá de Tecnologia (1984). Concomi-
tante à sua formação acadêmica, participou 
da fundação e da gestão de duas empresas: 
Sumus (1987), e da SCUA (1991). Atualmen-
te, optou por dedicar-se exclusivamente à área 
acadêmica nas atividades de gestão e docência. 
É diretor da Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias Exatas da Universidade São Judas Tadeu 
(USJT) e coordenador do curso de Engenha-
ria de Computação na mesma universidade. É 
professor titular da USJT e professor convida-
do no ITA na área de Segurança da Informa-
ção e Biometria. Também foi professor da área 
de sistemas digitais da Escola de Engenharia 
Mauá. Tem experiência nas áreas acadêmica e 
profissional em Engenharia e Computação e 

experiência e interesse na área de gestão aca-
dêmica, de empresas de base tecnológica e em 
temas ligados às boas práticas de governança 
corporativa. É filho dos engenheiros Benedic-
to Zanini e Herundina Dias Pereira Zanini, 
ambos sócios atuantes do Instituto de Enge-
nharia no passado. 

ANTONIO
CARLOS
PASQUALE 
DE  SOUZA
AMORIM 

Graduado em 
Engenharia Civil 

pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(1989), mestre em Administração de Empre-
sas pela Universidade Presbiteriana Macken-
zie (2004), MBA em Finanças pelo IBMEC 
(1994) e pós-graduado em Marketing pela 
ESPM (1999). Tem 23 anos experiência na 
área de Administração. Atuando há cinco anos 
com redes sociais e desenvolvimento de ne-
gócios e processos em rede. Foi professor em 
diversas disciplinas de administração, em insti-
tuições como Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, Fundação Armando Álvares Pentea-
do, Faculdade Carlos Drummond de Andrade 
e Universidade Ibirapuera. Responsável pela 
articulação da Rede da Engenharia e a coor-
denação do evento Reconstruindo a Engenha-
ria Brasileira. Como conselheiro do Instituto 
de Engenharia tem atuado na aproximação 
do Instituto com a American Society of Civil 
Engineers e a Universidade Mackenzie com os 
professores Marcel Mendes e Paulo Ferreira.

ANTONIO
MARIA
CLARET  REIS
DE   ANDRADE

E n g e n h e i r o 
mecânico indus-
trial (FEI–1963). 

Desde março de 2007, é superintendente de 
Manutenção na SPTrans. Foi gerente de ad-
ministração da Frota da CET, presidente da 
Companhia Siderúrgica Paulista, diretor de 
Engenharia e Construções e gerente de Pro-
jetos e Manutenção do Metrô SP, superinten-
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em projetos e gerenciamento de obras. 
Exerceu a função de assessor especial da 
Secretaria Municipal de Transporte; foi 
gerente de Projetos e Obras da EMTU; 
diretor de Projetos e Desenvolvimento 
Técnico da CPOS. Anteriormente, ocu-
pou outros cargos, tais como: superinten-
dente do Daee, presidente da Comissão 
Pró-Centro e diretor do Departamento de 
Transportes Públicos da PMSP. Além dis-
so, desempenhou as funções de consultor 
da OEA; diretor da Divisão de Projetos de 
Engenharia do Fundo de Construções da 
USP; dirigente da Assessoria Técnica da 
Secretaria dos Negócios Metropolitanos; 
assessor Técnico da Secretaria de Estado 
dos Transportes, diretor do Departamento 
de Projetos de Engenharia de Transportes 
da Seebla, Serviços de Engenharia e coor-
denador de Projetos da CET. Conselheiro 
do Instituo de Engenharia por dois man-
datos, é sócio participante desta institui-
ção há 35 anos, coordenador da Divisão 
Técnica de Transporte Metropolitano e 
vice-diretor do Departamento de Logísti-
ca e Mobilidade. 

JOÃO
ALBERTO 
VIOL 

En g e n he i r o 
civil formado pela 
Escola de En-
genharia de São 

Carlos da USP em 1975. Foi engenheiro 
e assistente de diretoria do Departamen-
to de Água e Esgoto de São Bernardo do 
Campo (1977/1983), diretor técnico da 
Companhia de Construções Escolares do 
Estado de São Paulo S/A (1983), diretor 
técnico da Superintendência de Desenvol-
vimento do Litoral Paulista (1983/1987), 
diretor de obras e diretor executivo da 
Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (1987/1991), diretor de Enge-
nharia da Sabesp (1991/1995), presidente 
nacional da Associação Brasileira de En-
genharia Sanitária e Ambiental – Abes – 
(1992/1994), vice-presidente (2003/2005) 
e presidente (2005/2009) da Associação 

eleições eleições

dente de Engenharia da Cosipa, coordena-
dor de Projetos da Ductor. Como consultor, 
atuou na área de transportes sobre trilhos, na 
CPTM, na Enger Engenharia SP, na Tec-
nocobre e na Hidrobrasileira Engenharia e 
Projetos. Atuou também como professor no 
curso de pós-graduação no Instituto Nacional 
de Pós-Graduação (INPG). No Instituto de 
Engenharia, foi conselheiro e diretor do De-
partamento de Mecânica e Metalurgia.

ARNALDO
PEREIRA
DA  SILVA 

E n g e n h e i r o 
eletricista formado 
pelo Mackenzie 
(1963). Lecionou 

Física, Geometria Plana, Descritiva e Dese-
nho Geométrico nos colégios Bandeirantes e 
Dante Alighieri. Laboratório de Eletricidade 
na Faculdade de Engenharia Industrial. Fun-
cionário estatutário aposentado do Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica do Esta-
do de São Paulo, tendo exercido os seguintes 
cargos/funções: assistente técnico da Direto-
ria de Planejamento e Controle do Daee, as-
sessor técnico da Secretaria de Obras e Meio 
Ambiente (secretários Eduardo R.Yassuda 
e José Meiches), diretor de Planejamento e 
Controle do Daee, superintendente-adjunto 
do Daee, superintendente do Daee (1994), 
representante do Instituto de Engenharia e 
da Abee no Crea-SP. Vice-presidente e presi-
dente Interino do Crea-SP. Representante do 
Crea-SP em diversas entidades governamen-
tais, em particular no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos de São Paulo e no Conse-
lho Municipal da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente de São Paulo.

CARLOS
EDUARDO
MENDES
GONÇALVES 

Engenheiro ci-
vil pelo Mackenzie, 
com cursos de exten-

são e aperfeiçoamento na França nas áreas de 
Saneamento, Mecânica dos Solos e Adminis-

tração. Cursou Filosofia na Faculdade da USP. 
No Instituto, que frequenta há mais de 70 anos, 
levado por seu pai, Annibal Mendes Gonçal-
ves, presidente da Casa (1940/1941), já desem-
penhou 12 mandatos de conselheiro e foi por 
duas vezes vice-presidente de Atividades Téc-
nicas. Exerceu os cargos de primeiro secretário, 
diretor de Cultura e de Sede e foi membro de 
diversas Comissões: Construção da Nova Sede, 
de Sindicância e do Engenheiro do Ano, entre 
outras. De 2005 a 2008 exerceu a Presidência 
do Conselho Consultivo, do qual é membro 
vitalício. É membro do Conselho Deliberativo 
da Aliança Francesa e membro Honorário do 
Cendotec – Centro Franco Brasileiro de Do-
cumentação Técnica e Científica –, do qual 
foi fundador e primeiro presidente. Exerceu a 
chefia de Engenharia do Ipesp e a coordena-
doria de Engenharia e Patrimônio do INSS, 
em Brasília. Titular da Construtora Mendes 
Gonçalves e antigo Diretor Técnico Comercial 
da Fibravid, do Grupo Vidreiro Saint Gobain/
Santa Marina. É Officier da Ordem Nacional 
do Mérito e Chevalier da Ordem Nacional da 
Legião de Honra, ambas da República France-
sa, e presidente Honorário da Aliança France-
sa/Casa da Cultura Francesa de São Paulo. 

FABIANO
SANNINO

E n g e n h e i r o 
eletrotécnico e em-
preendedor, forma-
do pela Escola de 
Engenharia Mauá, 

pós-graduado em Administração de Empresas 
pela FGV-SP, mestre em Engenharia Industrial 
pela PUC-RIO e em conclusão da especializa-
ção em Engenharia de Segurança do Trabalho 
na Poli-USP. No Instituto, atuou como diretor 
de Novos Projetos e Parcerias da Vice-Presidên-
cia de Assuntos Externos, participando ativa-
mente, como na estruturação do livro de 95 anos 
da Casa, sendo um dos responsáveis pela forma-
ção do Núcleo Jovem e promovendo o Instituto 
com atividades e eventos em diversas associações 
parceiras. Atua como membro do Chartered 
Institute of Arbitrators (Ciarb) de Londres, é 
diretor Administrativo da Associação de Ex-
-Alunos do Instituto Mauá de Tecnologia, é 

mediador de Conflitos no Tribunal de Justiça 
de SP e Juizado dos Aeroportos, é coordenador 
do grupo de Terceiro Setor e Sustentabilidade 
do Project Management Institute – SP.  Profis-
sionalmente, possui 15 anos de experiência na 
posição gerencial e executiva em consultorias 
nacionais e internacionais, desenvolvendo proje-
tos estratégicos em empresas como BB Mapfre, 
BNDES, Petrobras, Vale, Eletropaulo, Light, 
Santander e General Motors. 

FERNANDO
BERTOLDI 
CORREA 

Formado em En-
genharia Civil pela 
Universidade Presbi-
teriana Mackenzie. 

Possui dez anos de atuação profissional 
na área de Gerenciamento de Empreen-
dimentos, com foco principal em obras 
de telecomunicações, tendo gerenciado 
a implantação de mais de 5 mil sites em 
todo o País e a manutenção de 600 sites 
e quatro centrais. Atua, também, no ge-
renciamento e supervisão de obras públi-
cas de habitação, transporte rodoviário e 
ferroviário, entre outros. Atualmente, é 
responsável técnico pela área de Engenha-
ria da empresa Herjacktech Tecnologia 
e Engenharia Ltda e membro do PMI - 
Project Manager Institute - desde maio de 
2007.  É o responsável pelo gerenciamento 
e planejamento das atividades dos depar-
tamentos técnicos do Instituto de Enge-
nharia, cabendo a ele grande participação 
no melhor desempenho obtido por esses 
departamentos e suas divisões nos últimos 
quatro anos. 

IVAN
METRAN 
WHATELY 

En g en he i ro 
civil e arquiteto, 
especialista em 
planejamento de 

transporte. Trabalhou em empresas priva-
das e públicas do setor, acumulando expe-
riência em trânsito e transporte, bem como 

Paulista de Empresas de Consultoria e 
Serviços em Saneamento e Meio Am-
biente – APECS. Atualmente, é diretor 
da JHE Consultores Associados, membro 
permanente do Conselho Diretor da Abes 
e presidente Nacional do Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Arquitetura e Enge-
nharia Consultiva – Sinaenco.

JOÃO  JORGE
DA  COSTA 

E n g e n h e i r o 
civil pela Faap, 
em 1975,  pós-
-graduado pelo 
Departamento de 

Hidráulica e Saneamento da Epusp. Asses-
sor de Planejamento do Consórcio Geren-
ciador das Obras da Etapa III do Projeto 
Tietê. Trabalhou na Sabesp ocupando di-
versos cargos técnicos e gerenciais, tendo 
sido inclusive chefe de gabinete, diretor 
de Engenharia e diretor de Operação da 
Região Metropolitana. Foi assessor de pla-
nejamento da Secretaria da Coordenação 
de Subprefeituras e subprefeito de Guaia-
nases da PMSP. Foi presidente da Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental, seção estado de São Paulo, 
e diretor de Planejamento da Associação 
Interamericana de Engenharia Sanitária e 
Ambiental. Atual coordenador da Divisão 
Técnica de Engenharia Sanitária do Insti-
tuto de Engenharia.

JOSÉ 
EDUARDO
W.  DE 
ALBUQUERQUE
CAVALCANTI

E n g e n h e i r o 
químico (IMT, 68), 

foi   coordenador da Divisão de Enge-
nharia Sanitária e diretor do Departa-
mento de Meio Ambiente e Energia do 
Instituto de Engenharia durante muitos 
anos. É também membro do Conselho 
Superior de Meio Ambiente da Fiesp e 
do conselho do Instituto Mauá de Tec-
nologia. Idealizou o projeto "Memória 

da Engenharia Sanitária" que propõe 
resgatar com depoimentos  de eminentes 
sanitaristas as grandes obras de infraes-
trutura sanitária: o sistema Cantareira, 
o sistema Rio Claro e os esgotos de São 
Paulo, dentre outros.

LUIZ  FELIPE
PROOST 
DE  SOUZA 

E n g e n h e i -
ro civil (1970), 
Agrimensor e 
de Segurança do 

Trabalho e em Administração de Empre-
sas pelo Mackenzie. Pós-graduado em En-
genharia Civil pela Poli/USP. Mestrado 
em Saneamento Ambiental pela Universi-
dade Mackenzie, pós-graduado em Gestão 
Ambiental pela Poli/USP. Perito e consul-
tor, diretor da Proost Engenharia de Ava-
liações S/C Ltda. Professor universitário 
(Mackenzie, São Judas, Unisanta e Faap). 
Sócio do Instituto de Engenharia há 43 
anos, é suplente do Conselho Deliberativo 
e  membro do CMA-IE. Foi conselheiro 
do Crea-SP em quatro gestões, a última 
como suplente representante do Instituto. 
Profissional atuante não só na área do en-
sino da engenharia como na consultoria e 
nas perícias judiciais com os tribunais do 
Estado de São Paulo, assim como a ór-
gãos e empresas públicas e privadas. Atual 
membro titular do Conselho Consultivo 
do Instituto de Engenharia.

MARCEL
MENDES 

E n g e n h e i r o 
civil (Mackenzie, 
1971), mestre em 
Educação, Arte 
e História da 

Cultura (Mackenzie, 1999) e doutor em 
Ciências (USP, 2006). Foi professor ti-
tular e diretor da Escola de Engenharia 
da Universidade Presbiteriana Macken-
zie (três mandatos) e exerce, pela terceira 
vez, o cargo de vice-reitor. Na condição 
de engenheiro especialista na área de es-
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em Geologia, Geotecnia e Meio Ambiente. 
É consultor de Túneis e Geotecnia em diver-
sos empreendimentos de energia, transporte 
e saneamento, no Brasil e no exterior.

CANDIDATOS AO 
CONSELHO FISCAL

ANTONIO
 JOSE
 NOGUEIRA 
DE  ANDRADE
 FILHO 

Graduado em 
Engenharia de 

Controle e Automação (Mecatrônica) pela 
Universidade Paulista. Oito anos de experi-
ência profissional em empresas multinacio-
nais e nacionais, na área Engenharia de Pro-
duto, Engenharia de Aplicação, Engenharia 
de Manutenção, Engenharia Consultiva em 
Projetos. Experiência em Comércio Exterior 
e elaboração de relatórios financeiros e ge-
renciais. Desde 2004, trabalha em sua em-
presa, a qual atua no setor de movimentação 
de carga industrial.

Dentro do Instituto de Engenharia, foi 
secretário de Marketing e Benefícios duran-
te a gestão do Eng. José Olimpio e, poste-
riormente, exerceu a função de secretário da 
Vice-Presidência de Assuntos Internos na 
gestão do Eng. Amândio Martins.

CLARA
CASCÃO
NASSAR
HERSZENHAUT

Diplomada pela 
UERJ, graduação 
em Engenharia Ci-

vil, especialização em Estruturas. Atuou na 
manutenção do Hospital de Traumato - Or-
topedia do Rio de Janeiro, divisão do Patri-
mônio Inamps (avaliações e atualização de 
patrimônio), construtora ECEL - construção 
do Edifício Sede da SSP (RJ), Brasília Guaí-
ba Obras Púbicas - Divisão de Estudos, Orça-
mentos e Concorrências Públicas, professora 
do curso de “Custos na Construção Civil” mi-
nistrado pelo IBAM (RJ), Encol - construção 
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truturas de concreto armado, participou 
da elaboração de mais de 1.200 projetos, 
estudos técnicos, laudos ou pareceres jun-
to às seguintes empresas: Intarco, Hidro-
service, Natron, Statura e Marcel Mendes 
Projetos e Consultoria. É sócio titular do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo e autor de livros e publicações es-
pecializadas em História da Educação. 
Atuou como sócio-fundador da Abece, 
conselheiro do Crea-SP (1989-1992), di-
retor de Assuntos Acadêmicos do Institu-
to de Engenharia (2000-2002) e membro 
do Conselho Deliberativo (2002-2004; 
2006-2008 e 2010-2012). 

MARCELO
ROZENBERG 

Engenheiro ci-
vil (1975), pós-gra-
duação e mestrado 
na área de estru-
turas na Poli-USP 

e cursos em construção e administração. Es-
pecialização em Administração de Empresas 
(FGV). Recebeu bolsas de aperfeiçoamento 
da Confederation of British Industries (via 
The British Council), do Rotary Internacio-
nal e de estudos da Fapesp. Fundador e dire-
tor da GTP - Grupo Técnico de Projetos SS 
Ltda. -, sendo autor de mais de 1.800 projetos 
estruturais para edifícios totalizando mais de 
8 milhões  m² de área construída. IE (sócio 
desde 75, conselheiro desde 97, diretor de Re-
lações Internacionais 2003/5, vice-presidente 
de Atividades Técnicas 2009/11); Abece (pre-
sidente 00/02, conselheiro e delegado Regio-
nal do Estado de São Paulo 02/06); Sinaenco 
(diretor da Diretoria Nacional 02/06 e mem-
bro do Conselho Fiscal 06/07); ABPE (con-
selheiro suplente 2005/07); ASCE - Ame-
rican Society of Civil Engineers (desde 75) 
e IABSE (desde 80), coordenador nacional 
do CTBUH (International Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat) 2006/07. Re-
presenta o IE no comitê de projetos do Qua-
lihab desde 1998. Idealizador e coordenador 
do grupo de trabalho dedicado à criação do 
Sistema Brasileiro de Acreditação Profissio-
nal para Engenheiros. Idealizador do sistema 

de manuais de escopo para contratação de 
projetos para indústria imobiliária com mais 
de 200 mil downloads.

MIRACYR
ASSIS 
MARCATO

E n g e n h e i -
ro mecânico e 
eletricista pela 
UFRGS e pós-

-graduação em Administração de Em-
presas pela EAESP - Fundação Getúlio 
Vargas (SP). Membro sênior vitalício do 
IEEE - Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers (EUA), membro do 
Cigré - Conseil International des Grands 
Réseaux Électriques à Haute Tension - 
(Paris-FR) e da ASCE - American Socie-
ty of Civil Engineers (EUA). Membro do 
Coscex - Conselho Superior de Comércio 
Exterior da Fiesp. Ex-membro dos con-
selhos Consultivo e Deliberativo do Ins-
tituto de Engenharia. Diretor da Energo 
Engenharia e Serviços Ltda. Prêmio de 
Melhor Trabalho Técnico abordando te-
mas de interesse público dos anos de 2006 
e 2012 e Menção Honrosa, em 2008, pelo 
Instituto de Engenharia.

NESTOR 
TUPINAMBÁ 

Formado em 
Engenharia Ci-
vil, em 1969, pela 
EESCUSP; Jor-
nalismo na Unip, 

em 1983; mestrado em Planejamento Ur-
bano-Transporte na FAUUSP, em 2007; 
cursos de Gerenciamento pela Qualida-
de na AOTS-Ministério da Economia e 
Comércio Internacional do Japão (1987, 
1992, 1993, 1996). Trabalhou na Codra-
sa, Construções e Dragagens, na Promon 
Engenharia, no Investbanco-Banco de 
Investimento Industrial e no Metrô de 
São Paulo (atualmente). Projetos por con-
ta própria para PMSP e CPTM. Parti-
cipa da Aeamesp, AOTS e Instituto de 
Engenharia.

RENATO
CASALI
PAVAN

E n g e n h e i r o 
civil formado pelo 
Mackenzie, possui 
vários cursos de 

aperfeiçoamento no Brasil e no exterior. Tem 
45 anos de experiência em Projetos de infra-
estrutura de transporte de cargas. Durante 
sua carreira, participou de diversos setores: 
consultoria ao Banco Mundial; consultoria 
em infraestrutura de transporte de cargas, 
abrangendo os modais, rodoviário, ferrovi-
ário, hidroviário, dutoviário e portuário; foi 
presidente da Ferrovia Paulista S.A (Fepasa); 
Planejamento estratégico de infraestrutura 
de transporte de carga; assessor para assun-
tos de transporte dos ministros Iris Rezende 
(Agricultura) e Dilson Funaro (Fazenda); 
trabalhou na Presidência da República com o 
ministro da Secretaria de Assuntos Estraté-
gicos, Eliezer Batista, na elaboração do plano 
estratégico da infraestrutura de transporte de 
carga brasileiro, denominado Brasil Com-
petitivo. Atualmente, é diretor-presidente 
da empresa de Consultoria em transporte de 
cargas, Macrologística.

ROBERTO
KOCHEN 

Desde 2002, 
ocupa o cargo de 
diretor de Habitat 
e Infraestrutura 
do Instituto de 

Engenharia. Foi diretor de Engenharia da 
Abemi (Associação Brasileira de Engenha-
ria e Montagem Industrial), de 2008 a 2012. 
Foi presidente do Conselho Técnico da Upa-
di (União Panamericana de Associações de 
Engenharia), representando 2,35 milhões 
de engenheiros no continente americano, de 
2006 a 2008. Foi diretor Técnico da Upa-
di,  de 2002 a 2006. É professor doutor de 
Departamento de Engenharia de Estruturas 
e Fundações da Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo e presidente e diretor 
Técnico da GeoCompany, empresa brasilei-
ra de atuação internacional, especializada 

predial - divisão de orçamento e planejamento 
de obras, responsável técnica por residências 
de alto padrão na região de Itatiba. Engenha-
ria de avaliações, especialmente em processos 
judiciais. Assistente técnica junto a escritórios 
de advocacia, atuando também em vistorias de 
vizinhança, locativa, de acompanhamento de 
obra;  Inspeção para entrega/recebimento de 
obras, inspeção predial para orientar manu-
tenção predial e reformas.

FENELON
ARRUDA

Mestre em 
Engenharia de 
Sistemas e pós-
-grad. Engenha-
ria de Produção 

e Engenharia de Controle na Poli/USP e 
Engenharia Econômica - PUC/Rio; enge-
nheiro industrial elétrico - FEI. Analista 
de Sistemas Sênior - Prodesp; coordenador 
Técnico do Gera - Pref. de S.B.Campo; ge-
rente financeiro - Lider Leasing; chefe de 
Depto. Técnico - Banco Safra; engenheiro 
de Transportes/engenheiro de Custos - As-
plan S/A; engenheiro de Transportes/Téc-
nico O&M - Montor - Montreal S/A; Es-
crit. Assist. Adm. - Secretaria da Fazenda; 
consultor Técnico - Setepla - Tecnometal 
S/A; consultor engenheiro sênior A - En-
gevix S/A; consultor e assessor empresarial 
em Gestão, Sistemas, informática, Enge-
nharia e Economia - Várias Organizações 
de Serviços, Indústria e Comércio; consul-
tor assessor da Diretoria em Controladoria 
Financeira - Usina Açucareira de Cillo S/A; 
professor universitário em Engenharia, Ad-
ministração, Ciência da Computação, Aná-
lise de Sistemas, Ciências Contábeis: USP, 
FEI-PUC, UNIP, UniFMU etc.; prof. univ. 
pós-grad. em Eng. Segurança do Trabalho-
-Unip e em Eng. de Controle-FEI; pesqui-
sador em Engenharia e Gestão de Sistemas, 
Sistemas Econômicos e Tecnologia da In-
formação; micro-empresário consultor em 
Projetos de Engenharia, Viabilidade Eco-
nômica, Análise e Projeto de Sistemas e TI, 
Planejamento e Controle; sócio titular do 
Escritório FRCAConsult.

CANDIDATOS A SUPLENTES 
DO CONSELHO FISCAL

BEATRIZ
VIDIGAL
XAVIER  DA
SILVEIRA
 ROSA

Graduada em 
Engenharia de 

Produção Mecânica pelo Instituto de Ensino 
de Engenharia Paulista (1984), com MBA em 
"Tecnologia e Gestão de Geração Distribuída 
e Cogeração" pela Poli-USP (2006) e espe-
cialização em "Engenharia de Defesa" pelo 
IME – Instituto Militar de Engenharia – RJ 
(2010). Experiência em indústrias no Brasil 
e no Exterior em projetos de infraestrutura 
e em indústrias de bens de capital. Gestão de 
contratos com os setores público e privado, 
nos setores de energia, petróleo e gás, defesa, 
logística, transporte, embalagem e manuseio 
de materiais.  Diretora (2011-2013) e mem-
bro da CMA-IE, membro da Câmara de 
Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/
Fiesp, membro da Câmara de Mediação e 
Arbitragem do IBDE, conselheira do IBDE 
(2011-2013), membro do Comitê Brasileiro 
de Arbitragem – CBAr, membro do Instituto 
Brasileiro de Estudos do Direito da Constru-
ção-IBDiC, integrante do Grupo de Estudos 
de Métodos Extrajudiciais de Resolução de 
Conflitos do IMAB – Instituto de Mediação 
e Arbitragem do Brasil, diretora Tesoureira 
(2010-2013) e vice-presidente (2013-2016) do 
Sindicato Nacional das Indústrias de Mate-
riais de Defesa – SIMDE.  

JASON
PEREIRA

 MARQUES 
Formado em 

Engenharia Civil 
pelo Mackenzie. 
Atualmente, é o 

responsável pelos trabalhos de campo da Mar-
ques & Marques desde o seu início de operação, 
em 1999. Tem 45 anos de atuação profissional, 
com especialização na área técnica. Participou 
de grandes projetos de engenharia em vários 
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eleições

pontos do País. Entre os empreendimentos 
significativos do qual participou destacam-se 
o Rodoanel Mário Covas e projetos especiais 
para a Vale do Rio Doce, Ferronorte e Ecovias. 
Integrou empresas como Geotécnica, Bras-
consult, Promon, Tecnosan, GH-Engenharia, 
Dersa e DER. Assistente Técnico da Procu-
radoria Geral do Estado. Foi professor univer-
sitário na Faap durante 23 anos. No Instituto 
de Engenharia, é diretor do Núcleo Jovem há 
dois anos onde mantém estreito relacionamen-
to com as escolas de engenharia, tanto com o 
corpo discente como docente, e foi diretor fi-
nanceiro e membro do Conselho Fiscal.

JEFFERSON  D.
TEIXEIRA  DA
COSTA

Engen he i ro 
civil com espe-
cialização em 
Engenharia de 

Segurança do Trabalho (Faap) e Higiene 
e Segurança do Trabalho (USJT).   Enge-
nheiro civil da CPOS e docente da Uni-
versidade São Judas Tadeu. No Instituto 
de Engenharia, é coordenador da Divisão 
Técnica de Segurança no Trabalho, sendo 
por diversas vezes premiado pela sua atua-

ção tanto pela qualidade dos eventos quan-
to pela quantidade de participantes e pre-
miação de melhor trabalho técnico / 2007.  
Com experiência nas áreas de construção 
civil, hospitalar, instituição financeira, 
comércio alimentício e educacional, atua 
na elaboração e implementação PPRA-
-NR. 09, PCMAT-NR. 18 e NR-32 SST-
-SS; Qualidade Ambiental ISO 14000; 
Ergonomia NR. 17; Rotina do SEESMT; 
elaboração de laudos técnicos, palestras, 
treinamentos, cursos e  perícias. Membro 
Grupo da NBR- Gestão de Segurança e 
Saúde do Trabalho da ABNT. IE

O Instituto de Engenharia promoverá, em 14 de maio deste 
ano, o 2º Seminário de Trólebus para analisar a situação atual do 
modal no Brasil. Esse evento terá quatro painéis: planejamento, 
qualidade do transporte e benefícios da tração elétrica; tecnolo-
gias; benefícios socioambientais e econômicos; e estado da arte 
em três empreendimentos (São Paulo, ABD e Santos). Paralela-
mente, haverá a exposição de equipamentos e a apresentação de 
ônibus elétrico de nova tecnologia.

Além disso, esse seminário discutirá as prioridades estabele-
cidas, na 3ª Conferência Internacional de Trólebus, realizada em 
Leipzig (Alemanha), por parceiros da Europa Central para fixar 
uma nova imagem desse modal, pois existe uma consciência am-
biental de que o transporte público baseado na eletricidade é atu-
almente a solução mais eficiente e limpa para mobilidade urbana. 

Para que isso se concretize, os objetivos traçados pelo grupo 
dos parceiros foram a elaboração de:
• Manual transnacional sobre formas de armazenamento de 

energia avançada (a bordo e na rede);
• Termos de referência, para possibilitar a utilização compartilha-

da de rede de trólebus e bonde/VLT (manual da intermodali-
dade de trólebus);

•  Manual para possibilitar a troca dos ônibus a diesel, transna-
cionalmente;

•  Catálogos técnicos para conversão de tração a diesel em tró-
lebus;

•  Estudos de viabilidade para estender a rede para áreas urbanas 
de baixa densidade;

•  Campanha de promoção da imagem do trólebus ao redor da 
Europa, com a finalidade de reinserir este modal na matriz de 
transporte.

Existe ainda um grupo de trabalho na UITP –União In-
ternacional de Transportes Públicos–, que tem por finalidade a 
promoção e o desenvolvimento de temas ligados ao trólebus.

2º Seminário de Trólebus no 
Instituto de Engenharia

acontece

Upadi e Febrae
Conselheiro e ex-presidente do Instituto 

de Engenharia, Edemar de Souza Amorim, 
foi eleito tesoureiro na nova diretoria da Upa-
di - União Panamericana de Associações de 
Engenheiros -, gestão 2013-2017, e eleito 2º 
vice-presidente da Febrae – Federação Brasi-
leira de Associações de Engenheiros -, gestão 
2013/2016. A posse aconteceu nos dias 1 de 
fevereiro e 31 de janeiro, respectivamente. 
Para ter as informações completas das direto-
rias, acesse www.iengenharia.org.br.

Licença do presidente Aluizio
de Barros Fagundes

Em 15 de fevereiro, o presidente do Instituto de Enge-
nharia, Aluizio de Barros Fagundes, pediu licença do cargo 
para se candidatar ao Conselho Deliberativo da próxima ges-
tão. Em carta dirigida ao vice-presidente de Administração 
e Finanças, Arlindo Virgilio Machado Moura, Barros Fa-
gundes solicita que ele assuma provisoriamente a Presidência 
da instituição entre os dias 18 de fevereiro e 25 de março. 
Segundo o presidente, embora não haja nenhuma restrição 
estatutária, decidiu se licenciar do cargo para manter escor-
reito o processo eleitoral.

Promovido pela Faculdade de Engenharia da 
Faap (Faculdade Armando Álvares Penteado), em 
parceria com o Instituto de Engenharia, Sinduscon-
-SP, Secovi-SP e Fiabci/Brasil, o seminário “São 
Paulo: infraestrutura em sintonia com o desenvol-
vimento” teve uma aula magna do governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

O presidente licenciado do Instituto de Enge-
nharia, Aluizio de Barros Fagundes, participou, em 
20 de fevereiro, do evento no painel “As perspec-
tivas da construção civil em 2013 – demanda por 
engenheiros”.

Do Instituto de Engenharia, estiveram pre-
sentes também a vice-presidente de Assuntos In-
ternos, Miriana Pereira Marques, e o conselheiro 
Camil Eid.

Claudio Bernardes, presidente do Secovi-SP; Basilio Jafet, 
presidente da Fiabci/Brasil; Antonio Muscat, diretor da 
Faculdade Engenharia da Faap; Aluizio de Barros Fagundes; 
e Sérgio Watanabe, presidente do Sinduscon-SP

“ acontece

Em comemoração aos 60 anos de história, a Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo 
(EESC-USP) promoverá a mesa redonda "Engenharia & 
Desenvolvimento" no dia 22 de março, das 16h às 17h30, no 
anfiteatro de Convenções Jorge Caron, em São Carlos (SP).

Com o objetivo de discutir como se articulam políticas 
públicas no âmbito da Engenharia para o desenvolvimen-
to do País, o evento contará com a presença do presidente 
licenciado do Instituto de Engenharia, Aluizio de Barros 
Fagundes.

Essa mesa redonda faz parte das comemorações que tem 
como tema "EESC 60 anos: rumo a engenharia de classe 
mundial".

Mais informações: www.iengenharia.org.br ou  
www.eesc.usp.br. 

60 anos da EESC-USP
Informações da EESC:

• Nº de cursos de graduação: 10 (Aeronáutica, Ambiental, Ci-
vil, de Computação, Elétrica/Eletrônica, Elétrica/Sistemas 
de Energia e Automação, Materiais e Manufatura, Mecâni-
ca, Mecatrônica, Produção)

• Nº de Programas de Pós-Graduação: 10 (Hidráulica e 
Saneamento, Elétrica, Mecânica, Transportes, Geotecnia, 
Estruturas, Produção, Ciências da Engenharia Ambiental, 
Ciência e Engenharia de Materiais e Bioengenharia)

• Infraestrutura composta por laboratórios, salas de aula, bi-
blioteca, centros de informática, prédios administrativos e 
centros de apoio que totalizam mais de 71 mil m² de área 
construída.

• Gestão atual: diretor: Prof. Dr. Geraldo Roberto Martins da 
Costa vice-diretor: Prof. Dr. Eduardo Morgado Belo

Seminário na Faap
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Av. Dr. Dante Pazzanese, 120
São Paulo – SP

anuncie@iengenharia.org.br
(11) 3466-9295 

O caminho da Engenharia na internet.
Anuncie www.iengenharia.org.br
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Elaboração de orçamento de obras – 
fundamentos técnicos e legais 
Duas datas: 03 de abril – das 9h às 18h
 14 de maio – das 9h às 18h

Transmitir os fundamentos básicos para elaboração de 
obras; legislação e mudanças de conceito; importância do 
orçamento de obras; exigência de projetos básicos e com-
plementares; responsabilidade profissional do orçamentis-
ta; Lei de Licitações n° 8.666/93 – principais problemas 
Legislação Tributária – Lucro real e Lucro Presumido 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias Legislação Tri-
butária e Previdenciária; modalidade de pregão/registro de 
preços na engenharia contratação de Serviços de Execu-
ção; contratos por empreitada; formação de preços; Cálcu-
lo do BDI -Benefício e Despesas Indiretas Administração 
Central- Cálculo do Preço de Venda. 
Instrutor: Maçahico Tisaka, engenheiro civil, formado 
pela Escola Politécnica da USP – 1964, especializado em 
Engenharia Econômica e de Custos, realizou centenas de 
obras de engenharia civil que vão desde pequenas obras, 
construção de edifícios residenciais, comerciais e indus-
triais de grade porte, construção de obras rodoviárias e 
ferroviárias, obras portuárias, construção de importantes 
túneis, pontes e viadutos, obras de saneamento básico, exe-
cução de planos habitacionais de grande porte, construção 
de metrô, barragens e usina hidrelétrica de grande porte etc.  
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 360,00
Não associados – R$ 450,00

Aterramento e sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas e 
de equipamentos eletro-eletrônicos 
sensíveis (ETI)
9 a 11 de abril – das 8h30 às 17h30

Transmitir informações técnicas que possibilitem aos 
participantes projetarem ou participarem efetivamente 
de projetos, construções e manutenções de sistemas de 
aterramento, de sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas diretas e seus efeitos indiretos (surtos in-
duzidos/conduzidos) visando à segurança pessoal e dos 
equipamentos.
Instrutor: Galeano Lemos Gomes, engenheiro eletricis-
ta pela PUC/RGS-1968, mestre em Educação. Técnica 
pela Universidade Estadual de Oklahoma-EUA-1973-74, 
diversos cursos de aperfeiçoamento na França, Austrá-

lia e EUA, membro do COBEI (Comissões de Estudo 
de Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmos-
féricas) 1982-até o presente, p rof. FEI-1975-77, prof. 
ETFSP-1972-1992, engenheiro especialista Eletropau-
lo-1968-1996, diretor da Galeno Gomes Engenharia, 
Consultoria e Treinamento-2000 - até o presente.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 960,00
Não associados – R$ 1.200,00

Reequilíbrio econômico-financeiro 
em contrato de construção civil 
Duas datas:  16 de abril – 9h às 18h
                          28 de maio – 9h às 18h

Transmitir as várias maneiras de reivindicar seus direitos, 
noções básicas sobre a formação de preços na construção; 
conceito de custo e despesa na Engenharia Econômica; 
como é composto o orçamento de obra; composição de 
custos unitários diretos; produtividade de mão de obra e 
equipamentos; leis sociais e encargos complementares 
de mão de obra; composição de custos unitários diretos; 
produtividade de mão de obra e equipamentos; leis sociais 
e encargos complementares de mão de obra; cálculo dos 
custos indiretos; instalação do canteiro de obras e acampa-
mento; administração local e sua manutenção; mobiliza-
ção e desmobilização; BDI – Benefício e Despesas Indire-
tas – sua composição atual; polêmicas no cálculo do BDI 
– Análises dos Acórdãos do TCU; diferença de conceitos 
entre obras e serviços; contratação de obras por empreitada 
– riscos inerentes em cada obra; tipos de projetos – proje-
tos complementares; projetos de obras de infraestrutura; 
elementos essenciais em projetos; projetos básicos incom-
pletos, deficientes e incoerentes; Alternativa Extracontra-
tuais de Solução de Conflitos – ADR; mediação e arbitra-
gem. Será aplicado um exercício prático de levantamento 
do desequilíbrio econômico-financeiro. 
Instrutor: Maçahico Tisaka. 
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 328,00
Não associados – R$ 410,00

Inscrições e programação completa dos cursos
do Instituto, acesse 
www.iengenharia.org.br/site/agenda/index. 
Informações: Fabiana de Almeida e Claudio Silva
Tel.: (11) 3466-9241 / 9250
ou cursos@iengenharia.org.br.

cursos



Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2013 • n º 7322 Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2013 • nº 73 23

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

Guias de estudo de 
matemática –gráficos– 
a matemática dos 
gráficos
Estela  Fainguelern/
Franca Gottlieb
Editora Ciência 
Moderna – 2012

Inspeção Predial: 
check-up predial - guia 
da boa manutenção
Ibape-SP  - Vários 
autores
Editora Leud – 2012

Exemplares disponíveis na Biblioteca do Instituto de Engenharia.  Para conhecer o funcionamento e o catálogo, 
acesse o site: www.iengenharia.org.br. Os recursos de e-books são de acesso restrito aos associados do Instituto.

Os exemplares estão disponíveis para consulta em equipamento, na biblioteca.

Este livro busca informar ao mercado imobiliário 
a importância da manutenção predial, um problema 
cultural que a enxerga como um custo em vez de in-
vestimento a longo prazo. A inspeção predial é uma 
das ferramentas para padronizar e sistematizar as vis-
torias em edificações e sistemas construtivos, quem 
vem sendo aprimorada desde a década de oitenta. O 
fato de este livro estar na terceira edição demonstra 
a importância da manutenção preventiva como ferra-
menta para gerenciar o nosso gigantesco patrimônio 
imobiliário brasileiro. 

É possível utilizar a matemática para construir 
modelos para as diferentes áreas do conhecimento 
cada uma com suas características próprias. Os grá-
ficos constituem uma ferramenta rica em conteúdos 
matemáticos que pode ser adaptada às mais diferentes 
situações e servem para representar fenômenos aju-
dando na interpretação deles em situações envolven-
do, por exemplo, clima, taxa de juros ou resultados es-
portivos. Enfim, em tudo que aparece na mídia ou em 
publicações apresentando informações com dados nu-
méricos e desenhos, possibilitando a análise. O gráfico 
desenvolve e relaciona o pensamento abstrato com a 
prática do dia a dia.

livros associe-se
Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe à Secretaria, 
pessoalmente, ou pelos Correios (Av. Dante Pazzanese, 120 - Vila Mariana - São Paulo/SP - 04012-180) ou pelo 
fax (11) 3466-9252.  Se preferir, ligue para (11) 3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br

Você pode se filiar também pelo site  www.iengenharia.org.br.

ESTUDANTE                                                ANUAL

Capital e Grande São Paulo          R$ 30,85

Outros Municípios                          R$ 15,45

ENGENHEIRO RECÉM-FORMADO                MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL– Pagto antecipado

Até 01 ano de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município                      

R$ 22,50 
R$ 11,25

R$ 67,50 
R$ 33,75

R$ 225,00 
R$ 112,50

Até 02 anos de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município 

R$ 30,00 
R$ 15,00

R$ 90,00 
R$ 45,00

R$ 300,00 
R$ 150,00

Até 03 anos de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município 

 
R$ 36,00 
R$ 18,00

 
R$ 108,00 
R$   54,00

 
R$ 360,00 
R$ 180,00

TITULAR                        MENSALIDADE  TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

Capital e Grande São Paulo                                                         
R$ 90,00 

Primeiros seis meses R$ 60,00
R$ 270,00 

Primeiros seis meses R$ 180,00
R$ 900,00

Outros Municípios                                                               R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 450,00

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
As contribuições são através de boleto e de 03 formas distintas: Trimestral ou Mensal ou Anual

CATEGORIA                   MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

COLETIVO I 
Até 30 funcionários  
02 representantes                                   

R$ 180,00 R$ 540,00 R$ 1.800,10

COLETIVO II    
De 31 a 100 funcionários 
04 representantes                        

 R$ 360,00 R$ 1.080,07  R$ 3.600,20

COLETIVO III   
Acima de 100 funcionários 
08 representantes                      

R$ 720,00 R$ 2.160,13 R$ 7.200,40

Nome:                                                

Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Endereço comercial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Correspondência.: Endereço residencial  n Endereço comercial   n

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado, peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Local: Data:          /           / Assinatura:

Manual de construção 
em aço - projeto de 
aberturas em almas 
de vigas de aço e vigas 
mistas de aço e concreto
Gustavo Veríssimo/ José 
Ribeiro/ Ricardo Fakury e 
José Paes.  Instituto Aço 
Brasil/CBCA – 2012

A busca por uma utilização racional de recursos no projeto 
de edifícios com estrutura de aço muitas vezes induz à opção 
por soluções que propiciem a integração das instalações com a 
estrutura. Nesse sentido, o projeto de vigas de aço e mistas de 
aço e concreto com aberturas na alma para a passagem dos du-
tos de serviço das edificações tem sido cada vez mais deman-
dado. Dessa forma, as instalações são integradas com as vigas 
dos sistemas de piso, reduzindo-se o espaço vertical necessário 
por pavimento e a altura total do edifício. Os benefícios são 
imediatos, em função da redução do consumo de materiais nas 
paredes, de revestimentos, de área de pintura etc.

O trânsito caótico da maior cidade da América do 
Sul, um aeroporto lotado, muita neblina, voos cancela-
dos, celulares que não funcionam e uma sala de espera 
cheia com uma única tomada elétrica disponível são al-
guns dos pontos de uma narrativa sobre encontros, de-
sencontros e coincidências e servem de palco para uma 
história sobre o uso do polietileno nas indústrias de pe-
tróleo e de gás no Brasil e no mundo. Um retrato na 
vida de profissionais de estilos diferentes que buscam a 
excelência em suas atividades, encontrando alternativas 
técnicas inovadoras para a resolução de seus problemas 
em um país que insiste e merece crescer muito, apesar de 
todas as dificuldades.

Virando o Jogo: uma 
história sobre o uso 
do polietileno nas 
indústrias do gás e do 
petróleo no Brasil e no 
mundo
Ricardo Collela
All Print Editora – 2012

“



Você conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

Restaurante – Capacidade para 
220 pessoas. Recém reformado, 
possui amplo espaço coberto 
com cerca de 300m2. 
Utilização para co� ee-break, 
coquetéis e jantares. Aberto ao 
público no horário de almoço. 

Auditório – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, espaços 
reservados para cadeirantes e obesos. Equipado com três 
mesas centrais, púlpito, data-show, sistema wi-� , 
sonorização e microfones, TV LCD para retorno, e 
interligação com o espaço do mini-auditório para 
transmissão simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Auditório – Capacidade para 172 pessoas. Galpão – Amplo espaço 
de 344m2, com copa 
exclusiva, voltado para 
exposições, festas 
corporativas, almoços e 
jantares.
Decoração ilustrativa.

Galpão – Amplo espaço 

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de
 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo 
perfeitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com 

capacidade para mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos
 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
Telefone: (11) 3466-9254 

Mini-auditório – Capacidade para 56 
pessoas, além de mais 3 salas com capacidade 
para 25, 39 e 40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro branco, mesa 
central, cadeiras universitárias, data-show, � ip-
chart, sistema wi-� , sonorização, microfones, 
persianas black-out e ar-condicionado.
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