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tudantes a se unir a nós na busca de novos 
rumos para a nossa engenharia.

O Instituto de Engenharia a cada dois 
anos renova suas forças e realiza as eleições 
gerais. Entre os dias 20 e 25 de março, ha-
verá votação para os cargos de presidente, 

vice-presidentes, diretores 
Financeiro e Secretário, 
conselheiros fiscais e seus 
suplentes e parte do Con-
selho Deliberativo, para o 
biênio 2015-2016.

A engenharia brasileira e 
nós, engenheiros, precisamos 
mais do que nunca nos posi-
cionar corretamente perante 
a sociedade. É essencial que 
os associados participem das 
atividades do Instituto de 
Engenharia, principalmente 
votando nas eleições gerais, 
para obtermos a união de 
nossos ideais.

Convido os amigos as-
sociados a fazer parte desse processo aces-
sando o site do Instituto (iengenharia.org.
br) ou, se preferirem, venham nos visitar e 
votem aqui na nossa Casa no dia 25 de mar-
ço (quarta-feira), das 9h às 20h.

A importância da sua participação nas 
eleições gerais é proporcionar representati-
vidade à classe, credibilidade à nova Dire-
toria Executiva e legitimidade e prestígio ao 
Instituto de Engenharia.

Visite a nossa sede e participe da votação!
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Eleições
Votação entre os dias 20 e 25 de março

Camil Eid 
Presidente do Instituto de Engenharia
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restes a completar um século de 
história, o Instituto de Engenharia 
tem sido palco das grandes discus-
sões e foro privilegiado de profis-

sionais das áreas técnicas e intelectuais sem-
pre à disposição para beneficiar a sociedade, 
despertando sentimentos 
éticos e patrióticos.

Desde a sua fundação 
pelas mãos do Engenheiro 
Francisco de Paula Souza, 
nossa Casa acolhe os en-
genheiros de todas as es-
pecialidades que querem 
compartilhar suas dúvidas 
e experiências munidas de 
interesses maiores de defesa 
da sociedade e da cidadania.

Infelizmente a nossa en-
genharia tem passado por 
momentos difíceis e desa-
gradáveis. É fundamental 
que a classe esteja unida 
para fortalecer os nossos la-
ços e engrandecer a Engenharia.

Devemos resgatar a pujança da profissão. 
Para isso, convido os colegas engenheiros a 
frequentar e participar da nossa instituição 
para tornarmos mais fortes e representativos 
perante a sociedade e as autoridades do País.

Dignidade dos brasileiros e competência 
da engenharia somadas à ciência e técnica 
dos métodos de trabalhos tornaram a enge-
nharia brasileira uma das mais respeitadas 
no mundo. Convoco os engenheiros e es-

P
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CAMIL EID 
Engenheiro 

civil e eletricista 
pela Universi-
dade Macken-
zie formado em 
1960. Atual pre-

sidente do Instituto de Engenharia 
e sócio-diretor da Calliandra Con-
sultoria Ltda. Foi vice-presidente de 
Obras Pesadas da Apeop, diretor do 
Sinicesp, diretor Técnico e Comer-
cial da Badra S.A., diretor Nacional 
e Internacional da Construtora Be-
ter S.A, com realizações no exterior, 
inclusive na Arábia Saudita, onde se 
destaca a Estrada Safwa Al Jubail. 
Foi também diretor-sócio da Jubran 
Engenharia. Possui extenso currículo 
de obras, algumas das quais foi res-
ponsável técnico: Ponte do Morum-
bi, Ponte Guido Caloi, Ponte Cru-
zeiro do Sul, Ponte Vila Guilherme, 
Viaduto VA19 da Rodovia dos Imi-
grantes, terraplenagem e pavimenta-
ção das Avenidas 23 de Maio, Suma-
ré e Marginal do Tietê. Destacam-se 
o Túnel Metroviário da Rua das Pal-

Eleições Gerais 
do Instituto de Engenharia

Prezado Associado,
O Instituto de Engenharia re-

alizará, no período de 20 a 25 de 
março de 2015, a eleição para os 
cargos de presidente, vice- presiden-
tes, diretores Financeiro e Secretá-
rio, Conselho Fiscal e renovação 
de parte do Conselho Deliberativo 
para o mandato de 2015-2016.

É fundamental que os associa-
dos participem, votando pessoal-
mente ou pela internet. Nosso Ins-
tituto precisa de seu apoio e da sua 
atuação.  A Engenharia Brasileira 
vive momentos delicados e precisa 
mais do que nunca de colocar-se cor-
retamente em nossa sociedade. 

A melhor forma de obtermos 
essa união em torno de nossos ide-
ais é participando nas atividades do 
Instituto e, principalmente votando 
em nossas eleições. 

Contamos com você. Vote. 
Participe.

Um abraço.
A Diretoria Executiva

Entre os dias 20 e 25 de março, haverá eleições gerais (via internet) 
do Instituto de Engenharia. A votação se iniciará pela internet no site 
iengenharia.org.br. No último dia (25 de março), o associado poderá 
votar na sede do Instituto de Engenharia, das 9h às 20h.
Só poderão votar os associados titulares em pleno gozo de seus 
direitos estatutários, conforme Artigo 13, letra b) do Estatuto.  
Após o encerramento da votação, haverá a apuração dos votos

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA

meiras, Terminal Ferrazópolis e Pátio 
Belém para o Metrô de São Paulo.

KLEBER 
REZENDE 
CASTILHO

Formado em 
Engenharia Elé-
trica, com moda-
lidade em tele-

comunicações, pela UMC, em 1982. 
No Instituto de Engenharia, foi por 
duas vezes membro do Conselho 
Deliberativo e uma vez pelo Consul-
tivo, coordenador da Divisão de Tele-
comunicações e suplente do diretor-
-financeiro na gestão 2003-2004. No 
Crea-SP, foi presidente, coordenador 
da Câmara de Engenharia Elétrica e 
coordenador nacional da Câmara de 
Engenharia Elétrica. Atualmente, é 
consultor na área de telecomunica-
ções e diretor na Affair Systems En-
genharia e na Instalcom Engenharia. 
Participou de Projetos do Citibank e 
da Caixa Econômica Federal da Ave-
nida Paulista. Desenvolveu com as 
autoridades, por meio da Aberimest, 

a privatização do sistema de teleco-
municações do País proporcionando 
telefone fixo e celular para toda a ca-
mada da população brasileira.

CANDIDATO À VICE-
PRESIDÊNCIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

JOSÉ 
OLÍMPIO 
DIAS DE 
FARIA

No Instituto 
de Engenharia, 
é vice-presi-

dente de Administração e Finan-
ças, foi vice-presidente de Assuntos 
Internos e Associativos, diretor de 
departamentos técnicos, executor e 
responsável técnico pela construção 
da sede atual, coordenador da Di-
visão de Tecnologia, com o progra-
ma da qualidade e produtividade, 
que se tornou um objetivo nacional, 
membro da Comissão Supervisora 
de Obras da Nova Sede, presidente 
do Centro Democrático dos Enge-
nheiros e representante do Institu-
to na Sempla. É membro dos con-
selhos Deliberativo e Consultivo. 
Engenheiro civil formado pela USP, 
pós-graduação em Engenharia Ci-
vil pela Poli-USP e em Administra-
ção de Empresas pelo Mackenzie. 
Construtor de inúmeras obras de 
engenharia civil para os sistemas 
de transportes, habitacional, in-
dustrial, de saneamento em todo o 
Brasil, tais como, Metrô, estradas, 
pontes, viadutos, hospitais, portos, 
conjuntos habitacionais (10.000 
HIS), silos de estocagem de grãos, 
sistemas de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário, entre outras. Dire-
tor da Uetê Engenharia, Consulto-
ria e Gerenciamento Ltda, empresa 
dedicada à prestação de serviços de 
engenharia civil, planejamento, or-

çamento, implantação, organização, 
consultoria e gerenciamento.

CANDIDATA À VICE-
PRESIDÊNCIA DE 

ATIVIDADES TÉCNICAS

MIRIANA 
PEREIRA 
MARQUES

Formada em 
Engenharia Ci-
vil pela Faap, foi 
professora uni-

versitária de Maciços e Obras de Ter-
ras, Transportes e Mecânica dos Solos 
na mesma faculdade. Com 25 anos de 
atuação profissional dedicada à área 
de Avaliações e Perícias, referente a 
bens patrimoniais e a imóveis urba-
nos, comerciais, residenciais, rurais e 
industriais, é responsável técnica pela 
área de Avaliações e Perícias da Mar-
ques & Marques Engenharia. Assis-
tente técnica do Metrô, Dersa, Re-
ceita Federal e da Procuradoria Geral 
do Estado. Foi supervisora Técnica 
de Planejamento Urbano na Subpre-
feitura do Butantã e assessora da Su-
perintendência de Obras na Siurb na 
gestão do prefeito Kassab. No Insti-
tuto de Engenharia, é vice-presidente 
de Atividades Técnicas, membro do 
Conselho Consultivo, responsável 
pela organização do Construética, 
conselheira do CDE, membro da Câ-
mara de Mediação e Arbitragem, foi 
vice-presidente de Assuntos Internos, 
diretora secretária, secretária da DT 
de Avaliações e Perícias e vice-coor-
denadora da DT de Gerenciamento e 
Empreendimento. Nos últimos anos 
vem realizando várias parcerias com as 
escolas de engenharia, atléticas, centro 
e diretórios acadêmicos, e empresas 
juniores, mantendo um laço forte 
com as escolas de engenharia. Com 
isso, agregando sócios universitários 
e docentes. Incentiva novos cursos 
no IE, além dos já existentes. Prêmio 

de Melhor Trabalho Técnico do Ano 
analisando temas ligados ao exercício 
da profissão – “Vistoria Cautelar”, em 
2008, “Imóveis Tombados”, em 2009 
e “Calçadas”, em 2010.

CANDIDATO À VICE-
PRESIDÊNCIA DE 

RELAÇÕES EXTERNAS

MARCOS 
MOLITERNO

Engenheiro 
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 ativida-
de profissional é desenvolvida como 
perito judicial para questões de En-
genharia Civil (avaliação patrimonial, 
regularização de terras e danos em 
construções), de Segurança do Traba-
lho e de Engenharia Ambiental (áreas 
contaminadas, licenças, EIA, RAP e 
RiVi) e como sócio da M.Moliterno 
Engenharia Preventiva e Gestão Am-
biental, em que aplica essa expertise 
no setor privado, inclusive de riscos 
industriais e de engenharia para segu-
ros. Ocupa o cargo de vice-presidente 
de Assuntos Internos e representa o 
Instituto de Engenharia no Conselho 
Superior de Meio Ambiente da Fiesp 
e no Fórum de Sustentabilidade da 
Construção Civil.

CANDIDATO À VICE-
PRESIDÊNCIA DE 

ASSUNTOS INTERNOS

ROBERTO 
BARTOLOMEU 
BERKES

Engenhei ro 
eletricista pela 
Escola de Enge-

eleições eleições
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nharia Mauá. Atualmente, é pri-
meiro diretor Financeiro do IE e 
diretor Financeiro da Câmara de 
Mediação e Arbitragem do IE. 
Foi membro dos conselhos Con-
sultivo e Deliberativo e diretor 
em diversas gestões. É conselhei-
ro Fiscal da Associação Brasi-
leira de Engenheiros Eletricis-
tas. Participou nos conselhos do 
Crea, Abemi e Instituto Mauá de 
Tecnologia. Cursos de aperfeiço-
amento profissional 2010/2013: 
MBA em Gestão Pública pela 
FGV (parcial), Sistemas Inteli-
gentes em Transporte e Geren-
ciamento de Projetos. Colaborou 
como engenheiro e coordenador 
de projetos e obras nas empresas: 
Hidroservice, Figueiredo Ferraz, 
Tenenge /Odebrecht, Mendes 
Junior, JP Engenharia, Engevix, 
CPOS –Cia. Paulista de Obras 
e Serviços– e Artesp. Atualmen-
te,  é engenheiro na Gerência 
de Obras e Projetos na EMTU. 
Coordenou no Instituto de En-
genharia o 1º e 2º “Seminário 
Internacional de Trólebus”, em 
2011 e 2014, e “Corredores de 
Ônibus para as Cidades do Futu-
ro”, em 2013. Proferiu palestras 
na 2ª e 4ª Conferência Interna-
cional de Trólebus, em 2012 e 
2013, em Leipzig (Alemanha) 
e Moscou (Rússia), respectiva-
mente, em Assunção (Paraguai) 
sobre o tema “Sistemas de Tró-
lebus na América Latina e a 
Experiência Brasileira”. É coor-
denador do Grupo de Trabalho 
de Trólebus para América Lati-
na pela UITP - União Interna-
cional de Transportes Públicos. 
Vários artigos e trabalhos publi-
cados destacando-se como co-
ordenador: “Recomendações de 
Políticas Públicas para Sistemas 
de Ônibus Elétricos”, publicado 
pela UITP, em 2014.

CANDIDATO A PRIMEIRO 
DIRETOR SECRETÁRIO

REGINALDO 
ASSIS DE 
PAIVA

C o o r d e n a -
dor da Divisão 
de Circulação e 
T r a n s p o r t e s 

(1981/1983); coordenador da Divisão 
de Transportes de Carga (1995/1997); 
membro do Conselho Deliberativo 
(1998/2002); secretário do Conse-
lho Deliberativo (1998/2002); vice-
-diretor do Departamento de Trans-
portes (2001/2003); diretor Executivo 
do Colegiado Técnico (2003/2004); 
secretário do Conselho Consultivo 
(2009/2011); membro do Conse-
lho Consultivo desde 2002; diretor 
secretário da Diretoria Executiva 
(2014/2015); representante do Insti-
tuto de Engenharia na Comissão Pré-
-Centro e na Operação Urbana Águas 
Espraiadas e na Comissão Licitatória 
de Concessões Rodoviárias (Secretaria 
de Estado dos Transportes); mem-
bro do Conselho Editorial da Revista 
Engenharia; redator da Coluna Jogos 
Lógicos da Revista Engenharia; só-
cio remido desde outubro de 2010. 
Outros cargos na área de transportes: 
presidente da Comissão de Bicicle-
tas e Transportes Não Motorizados 
da ANTP (Associação Nacional de 
Transportes Públicos), desde 2009. Di-
retor Financeiro da UCB (Associação 
dos Ciclistas do Brasil), desde 2010.

CANDIDATO A SEGUNDO 
DIRETOR SECRETÁRIO

ALEXANDRE 
RIGONATTI

E n g e n h e i -
ro de Produção 
e fundador da 
CRC, uma em-
presa especia-

lizada em soluções de roteirização. 
Formado em 2012 pela Universidade 
Anhembi Morumbi. Atuou no Insti-
tuto de Engenharia como secretário 
do Departamento de Engenharia de 
Produção e é conselheiro suplente do 
Crea-SP.

CANDIDATO A PRIMEIRO 
DIRETOR FINANCEIRO

RUI ARRUDA 
CAMARGO

Engenheiro 
eletrônico forma-
do pelo Macken-
zie, em 1969, com 
pós-graduação 

em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas, em 1981. 
Destaca-se em sua experiência pro-
fissional atuações na Eletropaulo, no 
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico em 
Brasília, na Cia. do Metrô de São 
Paulo e na CPOS – Companhia Pau-
lista de Obras e Serviços – além de, na 
iniciativa privada, atuar na Orbiteng- 
Instalações Elétricas como sócio Res-
ponsável Técnico. Exerce a Presidên-
cia da Junta de Revisão de Litígios dos 
três contratos da construção da Linha 
4 do Metrô, financiados pelo Banco 
Mundial. Possui certificação para atu-
ação em Dispute Boards envolvendo 
contratos para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 pela The 
Dispute Resolution BoardFounda-
tion, com sede em Seatle, USA.  No 
Instituto de Engenharia, atuou em 
diversas áreas do Colegiado Técnico, 
da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal como presidente. Atualmente, 
exerce os cargos de membro da Co-
missão Editorial da Revista Engenha-
ria, membro do Conselho Consulti-
vo e do Conselho de Orientação da 
Câmara de Mediação e Arbitragem 
e secretário Executivo do Conselho 
Deliberativo.

CANDIDATO A SEGUNDO 
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ FIKER
Doutor em 

Semiótica e Lin-
guística Geral 
(com ênfase em 
Laudos Peri-
ciais). Foi fun-

dador e primeiro presidente da Câ-
mara de Valores do Ibape–Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias–, 
perito dos Tribunais de Alçada e 
Justiça. Coordenador da Divisão de 
Avaliações e Perícias do Instituto de 
Engenharia, graduado em Português, 
Latim e Linguística, assessor jurídico 
da Diretoria do Ibape Nacional e vi-
ce-presidente do Ibape-SP. É diretor 
presidente da Embraval – Empresa 
Brasileira de Avaliações S/C Ltda. 
Colabora nas comissões de normas 
de avaliações de imóveis da ABNT. 
Colaborou nas comissões de normas 
de avaliações do Ibape - SP e dos pe-
ritos judiciais. É autor de oito livros e 
advogado formado pela USP.

CANDIDATO AO 
CONSELHO FISCAL

FENELON 
ARRUDA

Mestre em 
Engenharia de 
Sistemas-Poli/
USP; pós-gra-
duado em Enge-

nharia de Produção e Engenharia de 
Controle-Poli/USP; e em Engenha-
ria Econômica-PUC/RJ. Engenhei-
ro Industrial Elétrico-FEI/PUC-SP. 
Analista de Sistemas Sênior-Prodesp; 
coordenador Técnico do GERA/Pref.
SBCampo; gerente Financeiro-Lider 
Leasing;chefe de Depto Técnico-
-Banco Safra;Engenheiro de Trans-
portes/engenheiro de Custos-Asplan 
S/A; engenheiro de Transportes/

Técnico O&M-Montor-Montreal 
S/A;Escrit.Assist.Adm.-Secretaria 
da Fazenda;consultor Técnico-
-Setepla-Tecnometal S/A; con-
sultor engenheiro sênior A-En-
gevix S/A; consultor e assessor 
empresarial em Gestão,Sistemas, 
informática,Engenharia e Econo-
mia- Várias Organizações de Servi-
ços, Indústria e Comércio; consultor 
assessor da Diretoria em Controla-
doria Financeira- Usina Açucareira 
De Cillo S/A; professor universitá-
rio em Engenharia, Administração, 
Ciência da Computação, Análise de 
Sistemas, Ciências Contábeis em 
Universidades, citando: USP, FEI-
-PUC,UNIP e UniFMU etc.;prof. 
univ. Pós-Grad. em Eng. Segurança 
do Trabalho-UNIP; prof. univ. Pós-
-Grad. em Eng.de Controle-FEI; 
pesquisador em Engenharia e Ges-
tão de Sistemas,Sistemas Econô-
micos e Tecnologia da Informação; 
micro-empresário consultor em 
Projetos de Engenharia,Viabilidade 
econômica, Análise e Projeto de Sis-
temas e TI, Planejamento e Contro-
le e sócio titular do escritório FR-
CACONSULT.

MIGUEL 
TADEU 
CAMPOS 
MORATA

Engenheiro 
químico e pós-
-graduado em 

Gestão Ambiental pela Escola Supe-
rior de Química Oswaldo Cruz - SP. 
Membro da Apejesp – Associação 
dos Peritos Judiciais do Estado de 
São Paulo –, do Ibape-SP  – Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias do 
Estado de São Paulo –  e do Institu-
to de Engenharia. Áreas de atuação 
profissional: projetos de engenharia, 
perícias judiciais ou extrajudiciais 
e avaliações técnicas em produtos 
químicos, petroquímica, refinarias, 

fertilizantes, instalações industriais, 
composições químicas, materiais 
químicos, laboratórios químicos far-
macêuticos, produtos químicos far-
macêuticos, plantas Industriais, meio 
ambiente, com a emissão de laudos 
técnicos, indústria alimentícia, in-
dústria do petróleo e usinas de álcool 
e biodiesel.

STELLA 
MARYS 
DELLA 
FLORA

Engenheira 
civil pela Faap, 
em 2012, pós-

-graduanda em Excelência Constru-
tiva e Anomalias pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, especialis-
ta em Engenharia Diagnóstica com 
trabalhos de vistorias, inspeções, 
auditorias e perícias realizados para 
as construtoras e incorporadoras tra-
dicionais do mercado brasileiro. É 
secretária da Divisão de Patologias 
das Construções do Instituto de En-
genharia, participando como pales-
trante e administradora dos eventos 
técnicos. É sócia e perita do Gabinete 
de Perícias Gomide.

CANDIDATOS A 
SUPLENTES DO 

CONSELHO FISCAL

KAMAL 
MATTAR

Engenheiro 
civil pela Epusp. 
Começou a car-
reira como en-
genheiro autô-

nomo. Pertenceu depois ao quadro 
do Departamento Aeroviário da Se-
cretaria dos Transportes do Estado 
de São Paulo, fiscalizando obras em 
diversos aeroportos. Em 1971, por 
meio de concurso público, transferiu-
-se para o Tribunal de Contas do Es-

eleições eleições
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tado de São Paulo. É presidente do 
Conselho Deliberativo da Associa-
ção dos Engenheiros Politécnicos da 
USP. No Instituto de Engenharia, foi 
suplente do Conselho Fiscal.

MARCO 
ANTONIO 
GULLO

Engenheiro 
civil, pós-gradu-
ado em Perícias 
de Engenharia e 

em Administração de Empresas, di-
plomado em diversos cursos de ex-
tensão em Patologias Construtivas, 
diretor de Cursos do IE e ex-coor-
denador da Câmara Técnica de Pe-
rícias em Edificações do Ibape-SP; 
docente de cursos de pós-graduação 
e especialização em diversas capitais 
do País; coautor de livros técnicos, 
entre os quais “Engenharia Diag-
nóstica”, “Perícias de Engenharia” 
e “Normas Técnicas de Engenharia 
Diagnóstica”. Participações como 
consultor em importantes publi-
cações técnicas do setor e mídia 
eletrônica (PINI, Rede Globo, R7, 
Grupo Abril). Vinte e sete anos de 
prestação de serviços de Engenharia 
Diagnóstica, Assistência Técnica Ju-
dicial e Fiscalização de Obras. Sócio 
Diretor da MG CONSULT.

ROBERTO 
KOCHEN

Diretor do 
Instituto de En-
genharia desde 
2002, ocupando 
atualmente o car 

-go de diretor de Habitat e Infraes-
trutura. Foi diretor de Engenharia 
da Abemi (Associação Brasileira de 
Engenharia e Montagem Industrial), 
de 2008 a 2012. Foi presidente do 
Conselho Técnico da Upadi (União 
Panamericana de Associações de 
Engenharia, representando 2,35 mi-

lhões de engenheiros no continen-
te americano), de 2006 a 2008. Foi 
diretor Técnico da Upadi de 2002 a 
2006. É professor doutor (aposenta-
do) de Departamento de Engenharia 
de Estruturas e Fundações da Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo, presidente e diretor Técnico 
da GeoCompany, empresa brasileira 
de atuação internacional, especializa-
da em Geologia, Geotecnia e Meio 
Ambiente e Consultor de Túneis e 
Geotecnia  em diversos empreendi-
mentos de energia, transporte e sane-
amento, no Brasil e no exterior.

CANDIDATOS 
AO CONSELHO 
DELIBERATIVO

ALESSIO 
BENTO 
BORELLI 

Engenheiro 
industrial – mo-
dalidade Eletro-
técnica formado 

pela FEI, em 1973. Fez o curso avan-
çado em Engenharia de Distribuição 
pela USP – Eletrobrás, em 1982, 
e tem mestrado em Energia pelo 
IEEE–USP, além de vários cursos 
na área de elétrica no exterior. Traba-
lhou no Daee na área de eletrificação 
rural, na Cesp nas áreas de Planeja-
mento, Operação,   Desenvolvimen-
to Tecnológico de Distribuição de 
Energia Elétrica e no Planejamento 
da Operação e Comercialização de 
Energia. Trabalhou na Assessoria da 
Comissão de Privatização da Secre-
taria de Energia do Estado de São 
Paulo. Foi professor visitante e pes-
quisador na Universidade Mackenzie 
em projetos da Aneel, conselheiro do 
Crea pela Abee-SP e presidente do 
Conselho Brasil do IEEE – Instituto 
dos Engenheiros Eletricistas e Ele-
trônicos. Atualmente, é sênior mem-
ber do IEEE, consultor em energia 

e coordena o Departamento de Dis-
tribuição de Energia Elétrica do IE.

ALFREDO 
PETRILLI 
JUNIOR

Engenheiro 
civil, graduado 
pela Escola de 
Engenharia Ma-

ckenzie no ano de 1975. Trabalhou 
durante sete anos na Scac pré-mol-
dados e fundações. Foi diretor Co-
mercial, executando diversas obras 
de infraestrutura, saneamento e pa-
vimentação, na empresa Araguaia 
Construtora Brasileira de Rodovias 
S.A. durante 22 anos. Atuante da 
Apeop, diretor de Pavimentação. No 
Sindicato da Construção Pesada 
do Estado de São Paulo, foi vice-
-presidente. Hoje está no  IE no 
Departamento de Agrimensura e 
Geomática. Nos últimos dez anos, 
vem atuando como proprietário da 
A.Petrilli Consultoria Ltda., de-
senvolvendo a Área Comercial de 
Projetos e Obras na Área de In-
fraestrutura da Engenharia e como 
proprietário da Corretora Maxi-
dan D.R., focado na Área da Saú-
de, com trabalhos específicos para 
Engenharia.

ALUIZIO 
DE BARROS 
FAGUNDES 

E n g e n h e i -
ro Civil, 1967, 
USP-São Car-
los. Mestre em 

Engenharia, 1979, Politécnica–USP. 
Mediador e Árbitro, 1999, Instituto 
de Engenharia. Dirigiu mais de du-
zentos empreendimentos de obras 
pesadas e de infraestrutura. Atual-
mente, presta consultoria para orga-
nização da Administração Pública e 
para o desenvolvimento, implanta-
ção e operação de serviços públicos. 

Presidente do Instituto de Engenha-
ria em dois mandatos (2009/2013); 
vice-presidente (2002); conselheiro 
Deliberativo (5 mandatos); membro 
vitalício do Conselho Consultivo do 
Instituto de Engenharia, desde 2002. 
Diretor secretário (1999). Diretor 
Geral da CMA-IE (2000-2002). 
Conselheiro da Fiesp, da ACSP e 
da Abraee. Comendador da Ordem 
do Mérito Manoel Antônio de Mo-
raes Rego, Clube de Engenharia de 
Pernambuco, 2012. Primeiro coloca-
do no Prêmio de Responsabilidade 
Social do Crea-RJ, em 2005, com o 
Programa “Planeta Água - O Sane-
amento vai à Escola”. Professor uni-
versitário: USJT, Disciplina Ética e 
Legislação Profissional (desde 2013). 
Foi professor de Construção Pesada, 
na Escola Politécnica da USP, Insti-
tuto Mauá de Tecnologia e Unip, e de 
Hidráulica e Saneamento, na Faap. É 
autor de uma centena de publicações, 
compreendendo artigos de política 
classista e governamental, trabalhos 
técnicos e material didático em revis-
tas especializadas e anais de eventos 
acadêmicos e profissionais. Pronun-
ciamentos frequentes em entrevistas 
e palestras públicas e na mídia televi-
siva, radiodifusora e escrita.

ANTONIO 
MARIA 
CLARET 
REIS DE 
ANDRADE

Engenheiro 
mecânico indus- 

trial (FEI – 1962). Superintenden-
te de Manutenção da SPTrans de 
2007-2013. Foi gerente de admi-
nistração da Frota da CET, presi-
dente da Companhia Siderúrgica 
Paulista, diretor de Engenharia e 
Construções, gerente de Projetos e 
Manutenção do Metrô SP e supe-
rintendente de engenharia da Cosi-
pa. Como consultor, atuou na área de 

transportes sobre trilhos, na CPTM, 
na Enger Engenharia (SP), na Tec-
nacobre e na Hidrobrasileira Enge-
nharia e Projetos. Atuou também 
como professor no curso de pós-
-graduação no Instituto Nacional de 
Pós-Graduação (INPG). Professor 
nos cursos técnicos da CPTM. No 
Instituto de Engenharia, foi conse-
lheiro e diretor do Departamento de 
Mecânica e Metalurgia.

CARLOS
COSTA NETO

Engenhei ro 
eletricista gradu-
ado pela Univer-
sidade de Mogi 
das Cruzes, pós-

-graduado   em   Segurança do Tra-
balho; perito  judicial; presidente da 
Associação Brasileira de Engenheiros 
Eletricistas de São Paulo e represen-
tante desta entidade junto ao Con-
selho do Crea-SP. Coordenador da 
União  das Associações da Capital; 
sócio-proprietário da empresa Engseg 
Ambiental, Engenharia Elétrica, Am-
biental e de Segurança do Trabalho. 

CARLOS 
EDUARDO 
MENDES 
GONÇALVES 

Engenheiro 
civil pelo Ma-
ckenzie, com cur- 

-sos de extensão e aperfeiçoamento 
na França nas áreas de Saneamento, 
de Mecânica dos Solos e de Admi-
nistração. Cursou Filosofia na Facul-
dade da USP. No Instituto, que fre-
quenta há quase 75 anos, levado por 
seu pai, Annibal Mendes Gonçalves, 
presidente da Casa (1940/1941), já 
desempenhou 14 mandatos de con-
selheiro e foi por duas vezes vice-
-presidente de Atividades Técnicas. 
Exerceu os cargos de primeiro secre-
tário, diretor de Cultura e de Sede e 

foi membro de diversas comissões: 
Construção da Nova Sede, de Sindi-
cância e do Engenheiro do Ano, en-
tre outras. De 2005 a 2008, exerceu a 
Presidência do Conselho Consultivo, 
do qual é membro vitalício. É mem-
bro do Conselho Deliberativo da 
Aliança Francesa e membro Hono-
rário do Cendotec – Centro Franco 
Brasileiro de Documentação Técnica 
e Científica –, do qual foi fundador e 
primeiro presidente. Exerceu a che-
fia de Engenharia do Ipesp e a co-
ordenadoria de Engenharia e Patri-
mônio 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 Repúbli-
ca Francesa, e presidente Honorário 
da Aliança Francesa/Casa da Cultura 
Francesa de São Paulo. 

IVAN 
METRAN 
WHATELY

Engenheiro 
civil e arquiteto, 
especialista em 
planejamento de 

transporte, trabalhou em empresas 
privadas e públicas do setor, acu-
mulando experiência em trânsito e 
transporte, bem como em projetos 
e gerenciamento de obras. Exerceu 
a função de: assessor do presidente 
do Metrô-SP; assessor especial do 
secretário Municipal de Transpor-
te; gerente de Projetos e Obras da 
EMTU; diretor de Projetos e De-
senvolvimento Técnico da CPOS 
e diretor presidente da CPOS. 
Anteriormente, ocupou outros car-
gos, tais como: superintendente do 
Daee, presidente da Comissão Pró-
-Centro e diretor do Departamento 
de Transportes Públicos da PMSP. 

eleições eleições
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Além disso, foi consultor da OEA; 
diretor da Divisão de Projetos de 
Engenharia do Fundo de Cons-
truções da USP; dirigente da As-
sessoria Técnica da Secretaria dos 
Negócios Metropolitanos; assessor 
técnico da Secretaria de Estado dos 
Transportes, diretor do Departa-
mento de Projetos de Engenharia 
de Transportes da Seebla, Serviços 
de Engenharia e coordenador de 
Projetos da CET. Conselheiro do 
Instituto de Engenharia, é sócio 
participante desta instituição há 36 
anos, coordenador da Divisão Téc-
nica de Transporte Metropolitano 
e atual diretor do Departamento de 
Logística e Mobilidade. 

JERÔNIMO 
CABRAL 
PEREIRA 
FAGUNDES 
NETO

Engenheiro 
civil pela Escola 

de Engenharia de Lins, em 1980, e 
administrador de empresas, pela Uni-
versidade Mackenzie, em 1992; pós-
-graduado em Avaliações e Perícias 
de Engenharia pela Faap, em 2002; 
mestre em habitação na área: Tecno-
logia das Edificações pelo IPT - 2007; 
perito judicial na Região Metropoli-
tana de São Paulo e assistente técnico 
no Sul-Sudeste, desde 1987; membro 
do corpo docente de cursos de pós-
-graduação em Perícias de Engenha-
ria e Avaliações e Engenharia Diag-
nóstica em Edificações em convênio 
com a Faap, Unicid, Estácio de Sá; 
palestrante e ministrador de cursos, 
treinamento nos temas: Perícias em 
Revestimentos; Perícias em Edifica-
ções; Inspeção e Manutenção Predial; 
Engenharia Diagnóstica em Edifica-
ções; Norma de Desempenho em edi-
ficações. Representante do Instituto 
de Engenharia na ABNT, na elabora-
ção da Norma de desempenho de edi-

ficações – edição 2013; secretário da 
Comissão de normas da ABNT- CB2 
para revisão das normas: NBR 14.037 
e NBR 5674 – Manutenção das Edi-
ficações, como representante do Iba-
pe; Secretário da Comissão de estudo 
NBR 16.280 –como representante do 
Instituto de Engenharia–; Medalha 
Hélio de Caires: melhor trabalho de 
Perícias do XIV Cobreap– Salvador 
– BA - 2007: Perícias em Fachadas 
de Edificações – Pintura; Menção 
Honrosa pelo trabalho: A Engenha-
ria Diagnóstica como instrumento de 
valorização profissional e da qualidade 
nas edificações no Instituto de Enge-
nharia – 2011; Diretor do Departa-
mento de Engenharia de Produção 
do Instituto de Engenharia e Diretor 
da J. Cabral Perícias de Engenharia e 
Avaliações. 

JOÃO 
ERNESTO
FIGUEIREDO

Engenheiro 
civil formado pela 
Po l i - U S P / 6 5 , 
com pós-gra-

duação em Engenharia de Produção 
e diversos outros cursos. Atividades 
profissionais: Prima Eletrodomésti-
cos como assessor do consultor Ruy 
Leme; Bransconsult Engenharia de 
Projetos como chefe do Departamen-
to de Planejamento;Banco Central do 
Brasil como assessor da Presidência; 
Bancos Investbanco, Denasa, First 
Chicago e Nazionale Del Lavoro 
como diretor; FPM Fomento Co-
mercial como sócio-diretor. A partir 
de 1993, atuou com consultoria fi-
nanceira de empresas com cerca de 
50 trabalhos. Foi professor na Escola 
de Engenharia Mauá com a discipli-
na: Finanças e Mercado de Capitais 
e diversos cursos no IE. Livros: “De-
bêntures – Conceitos e Aplicações”, 
1974; “Retratos e Relatos” livro dos 95 
anos do IE, 2011; “AEP celebra 120 

anos da EPUSP”, tributo da Asso-
ciação dos Engenheiros Politécnicos 
no qual é conselheiro, à Poli, 2013. 
Atividades no IE: atuou em diversas 
divisões técnicas; Prêmio Melhor Tra-
balho para o Poder Público; membro 
do Conselho Deliberativo em vários 
mandatos; diretor tesoureiro dos pre-
sidentes Arpad, Bernardino, Bauer, 
Lauro, Plínio, Bernasconi, Maçahico; 
vice-presidente de Administração e 
Finanças; presidente do Conselho 
Consultivo. Atualmente, é diretor de 
Assuntos Especiais, membro das Co-
missões Editoriais da Revista e Jornal 
e membro vitalício do Conselho Con-
sultivo do IE.

LUIZ FELIPE 
PROOST DE 
SOUZA

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

balho e em Administração de Em-
presas pelo Mackenzie. Pós-graduado 
em Engenharia Civil pela Poli/USP. 
Mestrado em Saneamento Ambien-
tal pela Universidade Mackenzie, 
pós-graduado em Gestão Ambiental 
pela Poli/USP. Professor universitá-
rio (Mackenzie, São Judas, Unisanta 
e Faap). Sócio do Instituto de Enge-
nharia há 44 anos, ex-membro dos 
conselhos Deliberativo e Consultivo 
do Instituto de Engenharia. Atual-
mente, é diretor de Cursos da Câ-
mara de Mediação e Arbitragem do 
Instituto de Engenharia. Foi conse-
lheiro do Crea-SP em quatro gestões, 
a última como suplente representante 
do Instituto. Profissional atuante não 
só na área do ensino da engenharia 
como na consultoria e nas perícias 
judiciais com os Tribunais do Estado 
de São Paulo, assim como a órgãos e 
empresas públicas e privadas. Diretor 
da Proost Engenharia de Avaliações 
S/C. Ltda. 

MIRACYR 
ASSIS 
MARCATO

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

-graduação em Administração de 
Empresas pela “Eaesp” - Fundação 
Getúlio Vargas – SP.  Membro sê-
nior vitalício do IEEE – Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
– USA, membro do Cigré - Conseil 
International des Grands Réseaux 
 Électriques à Haute Tension - (Paris 
- FR) e da ASCE- American Socie-
ty of Civil Engineers - USA. Mem-
bro do Coscex-Conselho Superior 
de Comércio Exterior- da Fiesp. Ex-
-membro dos conselhos Consultivo 
e Deliberativo do Instituto de En-
genharia. Diretor da Energo Enge-
nharia e Serviços Ltda.- SP. Prêmio 
de Melhor Trabalho Técnico abor-
dando temas de interesse público 
dos anos de 2006 e 2012 e Menção 
Honrosa, em 2008, pelo Instituto de 
Engenharia.

NESTOR 
SOARES 
TUPINAMBA

Formado em 
Engenharia Ci-
vil, em 1969, pela 
ESC-USP; Jor-

nalismo na Unip, em 1983; mestrado 
em Planejamento Urbano-Transporte 
na FAU-USP, em 2007; cursos de 
Gerenciamento pela Qualidade na 
AOTS- Ministério da Economia 
e Comércio Internacional do Japão 
(1987, 1992, 1993, 1996). Trabalhou 
na Codrasa, Construções e Dragagens, 
na Promon Engenharia, no Investban-
co- Banco de Investimento Industrial- 
e no Metrô de São Paulo (até hoje). 
Projetos por conta própria para PMSP 
e CPTM. Participa da Aeamesp, 
AOTS e Instituto de Engenharia.

PEDRO 
MARCIO 
GOMES DOS 
SANTOS

Engenheiro 
civil graduado 
em 1970 pela 

Universidade Federal da Bahia, 
trabalhou na Construtora Norber-
to Odebrecht entre 1968 e 1978 
e na Construtora OAS em várias 
oportunidades, tendo desenvolvi-
do os seguintes e principais traba-
lhos: usina de redução de alumínio 
da Alcan no Centro Industrial de 
Aratu, em 1973, gerente de produ-
ção da Usina Nuclear de Angra dos 
Reis, Central Termelétrica do Polo 
Petroquímico de Camaçari, Hiper-
mercado Paes Mendonça, Viaduto 
Protendido, vários prédios em Sal-
vador. Na qualidade de diretor da 
OAS, desenvolveu no Rio de Janei-
ro  os seguintes negócios:   Hiper-
mercado Paes Mendonça, terminal 
de cargas dos grupos   Rodobens e 
Shell, edifício do   teleporto na Av. 
Presidente Vargas e reforma do 
Copacabana Palace, dentre outros 
projetos. Mudando-se para o Rio de 
Janeiro com o propósito de desen-
volver o projeto de revitalização do 
Porto, do centro histórico e demoli-
ção do minhocão da Av. Perimetral, 
hoje Porto Maravilha, foi o primei-
ro gestor do negócio. Desenvolveu 
ainda gestão de contratos nas usinas 
de Candonga e Estreito. Mora em 
São Paulo há cinco anos e estuda 
modelo de negócio intitulado, So-
lução Abrangente -Transformação 
da Metrópole em cidade de Classe 
Mundial.          

RICARDO 
ALBERTO 
CARNEIRO 
LA TERZA

Engenheiro 
civil formado 

pela Universidade Mackenzie, pós-
-graduado em Avaliações e Análise 
de Investimentos em Empresas na 
Universidade Politécnica de Va-
lência – Espanha, curso de espe-
cialização em Administração de 
Marketing, na FGV, graduando 
em Engenharia de Segurança do 
Trabalho na Poli–USP. Especialista 
em gestão de obras de grande porte 
e perito judicial de Engenharia no 
TJSP e TRF.

RICARDO 
KENZO 
MOTOMATSU

G r a d u a d o 
em Engenharia 
Civil (Unicamp), 
pós-graduação 

em transportes (USP), Especialista 
em  análise de sistemas (Macken-
zie) e MBA (Instituto Mauá de 
Tecnologia e Colombia University). 
Experiência em empresas de teleco-
municação, transportes, saneamen-
to, indústria e logística. Atua junto 
a instituições públicas e privadas de 
médio e grande porte, nacionais e 
internacionais. Líder de equipes téc-
nicas de informática, técnico/comer-
ciais, consultor em pacotes de solu-
ções integradas, novos negócios em 
tecnologia e soluções aplicadas a en-
genharia. Experiências no segmento 
governamental nas autarquias muni-
cipal, estadual e federal.  Integrante 
de comissões técnicas  na Amcham, 
ANTP e diretor de Departamento 
no Instituto de Engenharia e em 
equipes de estudos de mercado no 
segmento  privado e estatal. Conse-
lheiro adjunto  pelo Centro Univer-
sitário FEI no Crea-SP. Professor de 
graduação e pós-graduação no Cen-
tro Universitário FEI. Professor con-
vidado de pós-graduação na FIA-SP 
em cursos de sustentabilidade. Exe-
cutivo da Siemens do Brasil na divi-
são de Energia.

eleições eleições

IE



Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro/março de 2015 • n º 8312 Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro/março de 2015 • n º 83 13

“ “

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

cerimônia cerimônia

Em comemoração ao Dia do Engenheiro – 
11 de dezembro -,  o Instituto de Engenharia entregou, 

no dia 10 de dezembro, a Romeu Chap Chap, 
coordenador do Núcleo de Altos Temas (NAT), 

do Secovi-SP, o título Eminente  Engenheiro do Ano 
de 2014, concedido pela instituição 

desde 1963  ao prof issional de destacada contribuição 
ao desenvolvimento da Engenharia

Homenagem
à habitação

Fernanda Nagatomi 

O Coral Graber iniciou 
a sua apresentação no 
auditório enquanto os 
convidados se acomo-

davam em seus lugares. Fundado 
em 2011, o coral é formado por co-
laboradores e regido pelo maestro 
Floriano Villaça. 

Em seguida a mesa de honra foi 
composta, com a presença do presi-
dente do Instituto de Engenharia, 
Camil Eid; do secretário de Ener-
gia - na época, assessor especial de 
Assuntos Estratégicos -, represen-
tando o governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, João 
Carlos de Souza Meirelles; do ho-
menageado Romeu Chap Chap; 
do deputado estadual Itamar Bor-
ges; do presidente do Sinaenco, 
José Roberto Bernasconi; e do pre-
sidente do Conselho Consultivo 
do Instituto de Engenharia, André 
Steagall Gertsenchtein (foto ao 
lado esquerdo).

Em seu discurso de boas-vindas, 
Camil Eid fez uma análise da atual 
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situação da engenharia lembrando 
dos anos de apagão e reconhecen-
do a falta de gestão e racionalida-
de por parte dos engenheiros. “É 
certo que as economias europeias, 
americana e asiáticas ainda se res-
sentem da crise mundial de 2008 e 
2009. De alguma forma, essa crise 
afetou nosso desempenho, mas nós 
também não fizemos direito a nos-
sa parte.”

Mostrou preocupação em re-
lação à matriz energética brasi-
leira citando as hidroelétricas e 
o pré-sal. “São desafios imensos 
que demandam intensa participa-
ção de engenharia e engenheiros 
nacionais.” Acrescentou “temos 
de recuperar o respeito da nossa 
profissão”.

Destacou que o Instituto de En-
genharia tem desenvolvido, quanto 
as suas possibilidades e aplicações, 
a montagem da Plataforma do Co-
nhecimento da Engenharia. “Que 
tem por objetivos disponibilizar 
por meios digitais a maior quan-
tidade possível de dados, recursos, 
informações e serviços relativos a 
todas as áreas de engenharia, com 

realimentação para as áreas de pes-
quisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico.”

Por fim, o presidente do Insti-
tuto disse que a escolha do Emi-
nente Engenheiro do Ano é uma 
tarefa muito difícil e que, para 
receber esse título, é selecionada 
uma personalidade que, além de 
seus méritos e qualidades pesso-

ais, muito representa e contribui 
para a profissão e a vida deste País.

Com a escolha de Romeu Chap 
Chap, o Instituto de Engenharia 
reconhece que ele “muito realizou 
para o fortalecimento da indústria 
imobiliária, para a geração de em-
pregos e para a redução de déficit 
habitacional, participou ativamen-
te de inúmeras entidades de classe 
para a defesa de seus ideais e da 
profissão”.

Após as palavras do presidente 
do Instituto de Engenharia, ini-
ciou-se a entrega da premiação das 
Divisões Técnicas de 2014, realiza-
da pela vice-presidente de Ativi-
dades Técnicas, Miriana Marques. 
Foram entregues troféus, medalhas 
e diplomas para o melhor trabalho 
técnico do ano, o melhor trabalho 
técnico do ano analisando temas 
de interesse do setor público, a Di-
visão Técnica mais atuante e a Di-
visão Técnica com a melhor avalia-
ção qualitativa. (Leia as entrevistas 
com os premiados nas próximas pági-
nas desta edição)

Em seguida José Roberto Ber-

nasconi fez a saudação ao Eminen-
te Engenheiro do Ano de 2014. 
Falou da vida pessoal e profissio-
nal do homenageado. Para mostrar 
como Romeu Chap Chap é uma 
pessoa querida, Bernasconi buscou 
informações, opiniões e impressões 
sobre a personalidade dele com vá-
rias pessoas. “O objetivo foi somar 
as minhas próprias impressões, 
desenvolvidas ao longo de três 
décadas de convivência com as de 
muitas pessoas que tiveram a opor-
tunidade de conviver, trabalhar e 
viver com Romeu Chap Chap.”

Dentre as frases colhidas, um 
ex-presidente de entidade – Ber-
nasconi decidiu preservar suas 
fontes – disse: “... quando assumi 
pela primeira vez a Presidência, 
Romeu me alertou: ‘fique atento 
e se esforce para agradar a metade 
dos associados. Se achar que agra-
dou a 100%, desconfie de que algo 
está errado...’”.

 Além de ouvir persona-
lidades e ler seus depoimentos e 
discursos, Bernasconi concluiu 
que “a capacidade e a necessidade 
permanentes de sonhar de nosso 
homenageado e de trabalhar in-
cansável e obstinadamente para 
torná-los em realidade imediata-
mente o qualificam e podemos, 
portanto, afirmar que o Eminente 
Engenheiro do Ano de 2014 é um 
jovem, visionário, líder, empreen-
dedor, construtor, realizador e um 
excepcional ser humano, um tre-
mendo bom caráter”.

Muito emocionado, Romeu 
Chap Chap iniciou seu discurso 
dizendo que receber o título de 
Eminente Engenheiro do Ano era 
algo inimaginável. “Fui surpreen-
dido e invadido por uma imen-
sa felicidade, pois esta é uma das 
designações mais importantes em 
nosso meio.”

Comentou que a homenagem 
o fez refletir sobre seus 55 anos 
em que atua no setor imobiliário, 
com uma retrospectiva de realiza-
ções, erros, acertos e aprendizado. 
Ele falou que lhe perguntam o que 
faria de diferente se pudesse come-
çar outra vez. “Respondo que me 
arrependo de não ter feito mais do 
sempre fiz, lutar ainda mais pela 
causa da habitação, pela redução de 
nosso elevado déficit habitacional, 
principalmente na baixa renda.”

Em sua luta permanente pelo 
setor imobiliário, não poderia dei-
xar de mencionar a aprovação, por 
unanimidade, no Conselho de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial, em 2003, que o governo Lula 
prestasse atenção à crise que atin-
gia o mercado imobiliário e colo-
casse a habitação como uma priori-
dade da gestão que se iniciava.

Recordou o nascimento do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida, quando o governo se apoiou 
na indústria imobiliária para man-
ter o nível de emprego e movimen-
tar a economia.

Como ele mesmo disse: “Poucos 

sabem que tudo nessa vida tem um 
preço”. Por sua luta pela causa da 
habitação, teve enfrentamentos que 
quase lhe renderam enquadramento 
pelo SNI e problemas com a Recei-
ta Federal - uma nítida ação de re-
presália por entrevistas à imprensa 
que foram mal compreendidas. 

“Enfim, tive lá meus dissabores, 
porém o positivo resultado para a 
indústria imobiliária, para os sem 
teto e para o País compensou o que 
passei. Hoje me considero uma 
pessoa que conseguiu cumprir sua 
missão como cidadão.”

Para finalizar, agradeceu à famí-
lia e aos amigos, a cada um daque-
les que o acompanhou em sua tra-
jetória, aos parceiros, funcionários 
e clientes de sua empresa, aos com-
panheiros nas entidades que parti-
cipou, especialmente o Secovi-SP. 
Registrou seu reconhecimento aos 
representantes dos três poderes e 
aos jornalistas. “Enfim, agradeço a 
todos que fazem parte desse formi-
dável universo chamado relaciona-
mento. Agradeço porque se existe 
algo que realmente não tem preço, 
este algo é amizade.” IE

cerimônia cerimônia

Fo
to

: A
nd

ré
 S

iq
ue

ira

Fo
to

: A
nd

ré
 S

iq
ue

ira

Fo
to

: A
nd

ré
 S

iq
ue

ira

Camil Eid

 José Roberto Bernasconi

João Carlos de Souza Meirelles
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premiação premiação

Melhor Trabalho Técnico do Ano 
- “Norma ABNT NBR 15575/13 – 
Desempenho Habitacional – Acús-
tica”, que teve a colaboração de 
arquiteto Fernando M. Alcoragi, 
arquiteta Daniela Tsukuda Prates e 
arquiteto Cláudio Makoto Ando

Autor – Eng. Schaia Akkermann 
Qual foi a motivação para a elabo-

ração desse trabalho?
Schaia Akkermann - A motivação 

foi a publicação da Norma ABNT NBR 
15575/13 no item Acústica que trata do 
desempenho da edificação com muita 
discussão a respeito e no sentido de es-
clarecer em profundidade de que se trata.

Quais são os benefícios e a impor-
tância desse tema?

Schaia Akkermann - Evitar a de-
gradação gradual da construção de edi-
fícios habitacionais quanto ao ambiente 
do morador em relação à isolação de pi-
sos, paredes, fachadas, cobertura e equi-
pamentos dos edifícios residenciais.

Quais foram os objetivos?
Schaia Akkermann - Mostrar o 

que precisa ser alcançado na construção 
habitacional para evitar sua degradação 
atendendo a requisitos que necessitam 
ser mensurados na edificação.

Quais são as expectativas?
Schaia Akkermann - Recepção fa-

vorável no atendimento aos requisitos 
que devem ser alcançados e medidos 
na obra.

O que representa receber essa 
premiação?

Schaia Akkermann - É um grande 
incentivo para continuar produzindo 
trabalhos similares na área da engenha-
ria ambiental.

Divisões Técnicas premia
os melhores trabalhos e

      as melhores atuações
Os trabalhos vencedores e os que concorreram à Premiação 
das Divisões Técnicas de 2014 estão disponíveis, na íntegra, 

no site www.iengenharia.org.br

Melhor Trabalho do Ano anali-
sando temas de interesse do setor 
público – “Transformação de re-
síduos da construção civil e de-
molição: Um negócio rentável na 
cidade de São Paulo?”

Autor – Eng. Amândio Martins
Qual foi a motivação para a ela-

boração desse trabalho?
Amândio Martins - Bem, não di-

ria que houve uma única razão para a 
elaboração deste trabalho. Mas mui-
tas. As motivações foram surgindo ao 
longo de minha carreira profissional. 
Desde a época de estágio, desenvolvi 
minhas habilidades profissionais na 
iniciativa privada em projetos para 
grandes grupos. Na área pública, per-
maneço até os dias atuais.

A minha formação permitiu vi-
venciar o ciclo completo do resíduo 

esse que poderia ser destinado às áreas 
essenciais como educação, saúde, segu-
rança e transporte.

Assim, me interessei e, dessa for-
ma, comecei a pesquisar sobre esse 
assunto. Participei de reuniões, con-
selhos, discussões, fóruns, seminários 
e congressos. Reuni muito material, 
pois pretendia, um dia, escrever sobre 
o tema.

A oportunidade surgiu ao con-
cluir minha pós-graduação em 2009 
– Executivo para Engenheiros – no 
Instituto Mauá de Tecnologia. 

Na ocasião, a necessidade de esco-
lher um tema intrínseco à área pública 
para o desenvolvimento do trabalho 
de conclusão de curso, me levou a op-
tar discorrer sobre os anos de vivencia 
e reflexão a respeito desse assunto - 
resíduos sólidos da construção e de-
molição - tendo como foco a cidade 
de São Paulo.

Quais são os benefícios e a im-
portância desse tema?

Amândio Martins - A impor-
tância do tema é a sua atualidade. O 
assunto sobre os resíduos sólidos da 
construção e demolição, sua geração, 
transporte, destinação e reciclagem é 
discutido e é recorrente na mídia, no 
meio acadêmico e nas instituições. É 
habitualmente ordem do dia na ad-
ministração pública, já que é algo que 
requer solução urgente. 

O benefício maior que esse traba-
lho poderia alcançar, caso as propostas 
nele contidas fossem implementadas, 
seria, além da contribuição com o 
meio ambiente, a realocação dos recur-
sos públicos aplicados para a remoção 
de entulho em locais de descarte irre-
gulares para áreas essenciais já citadas.

Quais foram os objetivos?
Amândio Martins - Muitos fo-

ram os objetivos, mas destaco como 
o maior deles a oportunidade de co-
laborar com a administração pública 

municipal paulistana, cidade em que 
nasci, moro e trabalho.

Entanto, o modelo proposto pode 
ser implantado em qualquer cidade 
que enfrente os mesmos problemas.  

Quais são as expectativas?
Amândio Martins - Minhas ex-

pectativas são que esse trabalho possa 
servir de modelo e que seja aplicado, 
em todo ou em parte, no combate ao 
descarte irregular e ilegal de entulho 
nos logradouros e terrenos públicos 
nas cidades.

Pretendo também ministrar pales-
tras e escrever um livro sobre esse tema, 
já que as soluções fazem parte de um 
processo educativo e necessário.

O que representa receber essa 
premiação? 

Amândio Martins - Essa pre-
miação representa muito para mim. 
Primeiro, porque a premiação acon-
tece pelo Instituto de Engenharia, 
instituição em que atuo há mais de 
duas décadas. É uma entidade quase 
centenária que goza de muito respei-
to no meio acadêmico, da engenharia, 
empresarial, e da sociedade civil em 
geral.

Segundo, porque recebi o prêmio 
das mãos da engenheira Miriana Pe-
reira Marques, vice-presidente de 
Atividades Técnicas da instituição 
e filha de meu saudoso professor da 
cadeira de Maciços da FAAP e in-
tenso colaborador do Instituto de 
Engenharia, engenheiro Jason Pereira 
Marques, a quem presto minhas ho-
menagens por meio desse prêmio.

E, por último, esse prêmio serve 
para coroar minha carreira e me in-
centivar a prosseguir na profissão que 
abracei com entusiasmo, acreditando 
cada vez mais que o desenvolvimento 
e o avanço do nosso País passam, ne-
cessariamente, pela prática adequada 
da engenharia em toda sua amplitude 
em prol da sociedade.

sólido oriundo da construção e de-
molição, o RDC. Desde a geração até 
o descarte final ou sua reintrodução 
na produção por meio da reciclagem. 
Minha vivência ocorreu em ambos os 
lados dessa atividade.

No período que atuei na indústria 
da construção civil, início da década 
de 80 até o início da década de 90, 
estava intimamente ligado ao proces-
so de geração de entulho, pois à épo-
ca fui responsável pela construção de 
muitos empreendimentos residenciais, 
comerciais e industriais. Nessa fase 
tive a oportunidade de quantificar o 
impacto negativo no custo final de um 
empreendimento em função do entu-
lho gerado durante os diferentes pro-
cessos construtivos. O ciclo completo 
do RDC, ou seja, geração, transporte 
e depósito dentro do canteiro, carga de 

caminhões ou caçambas, transporte e 
descarga no bota-fora, ou mesmo os 
processos de reciclagem, são atividades 
que despendem consideráveis recursos 
financeiros em qualquer tipo de obra, 
pois envolvem uso excessivo de mão 
de obra e de equipamentos, elevando 
seu custo. Logo, quanto menos se gera 
entulho, menor será o desperdício de 
recursos financeiros com obra. Isso 
sem falar no custo ambiental!

Quando fui aprovado no concur-
so de engenheiro na prefeitura de São 
Paulo e lá fui trabalhar, no início da 
década de 90, tive contato com outra 
realidade perversa que envolvia o en-
tulho: o descarte ilegal desse material 
nos logradouros e terrenos públicos. 
Muitas vezes misturados com toda 
sorte de materiais inservíveis. Acarre-
tando problemas ambientais, de dre-
nagem, mobilidade urbana e de saúde 
pública. Essa situação sempre me in-
comodou. 

Não entrarei aqui nos detalhes 
para não nos alongarmos, mas como 
se sabe, há inúmeras dificuldades para 
a prefeitura combater esse tipo de de-
lito. É como enxugar gelo! Você faz a 
limpeza desses locais que também são 
conhecidos como ponto viciados de 
descarte de entulho e, horas depois, 
novamente há materiais descartados, 
dando a impressão da ausência do Po-
der Público. O gasto de recursos pú-
blicos com a remoção e limpeza desses 
locais são de grande monta. Dinheiro 

Miriana Pereira Marques e Amândio Martins

Schaia Akkermann
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Em sua opinião, o que tornou 
essa Divisão Técnica mais atuante?

Pedro Badra - O assunto de 
BIM na engenharia civil é, na minha 
opinião, de grande interesse para a 
produtividade nas obras   e nos pro-
jetos. Programamos palestras    de 
introdução ao uso do BIM, pelas 
melhores softhouses, abordando   os 
assuntos de infraestrutura, obras in-
dustriais, arquitetura, engenharia 
civil, hidráulica, elétrica e de geren-
ciamentos. Assuntos esses de muito 
interesse, aliado a vinda dos melhores 
elementos dessa área. As 29 palestras, 
realizadas às quartas-feiras, foram 
abertas e houve um interesse imedia-
to e constante. Daí, a consequência 
dessa atuação.

Quais são os benefícios e a im-
portância dos temas discutidos?

Pedro Badra - Em 2012, no mun-
do, apenas 12% das empresas utiliza-
vam a tecnologia BIM; em 2013, esse 
número chegou a 77%. Daí a impor-
tância de o Instituto de Engenharia 
divulgar essa tecnologia, pois nenhu-

Divisão Técnica mais atuante
Divisão Técnica de Informática 

Coordenador - Eng. Pedro Badra

ma indústria  começa seus projetos 
antes de terem sido modelados (usa-
dos da terceira dimensão) e gerencia-
dos (feitas as homogeneizações   dos 
projetos em terceira dimensão) seus 
produtos. Não me parece produtivo a 
indústria da construção civil, princi-
palmente a habitacional, permanecer 
no ambiente de 2D. Os temas discu-
tidos tiveram seu sucesso por mostrar 
os avanços na área da utilização da 
tecnologia BIM em projetos e obras, 
buscando maior produtividade.

Qual é o planejamento para o 
ano de 2015?

Pedro Badra - Neste ano,  de-
senvolveremos palestras com enfo-
que de BIM nas diversas atividades, 
mas agora focalizando a operação 
dessas ferramentas, suas facilidades 
e seus retornos possíveis. Esperamos 
o mesmo apoio recebido pelas orga-
nizações Nemetschek, Bentley Sis-
tems, Autodesk, que entenderam as 
nossas mensagens e têm colaborado 
intensamente nessas divulgações de 
tecnologia BIM.

Quais são os objetivos futuros?
Pedro Badra - Sob meu ponto 

de vista, a engenharia teve um marco 
de mudança, antes e depois do BIM. 
Os objetivos futuros é fazer com que 
possamos não só divulgar, mas fazer 
com que as instituições sem fins lu-
crativos  venham proporcionar co-
nhecimento   e formar profissionais 
certificados pelas próprias softhouses. 

Dentro das funções institucio-
nais de representação do Instituto de 
Engenharia, continuaremos na busca 
para que as indústrias de insumos da 
construção civil forneçam seus pro-
dutos em linguagem BIM e   que a 
carga tributária sobre os programas 
que têm propiciado seu uso sejam 
menores e possíveis de serem ad-
quiridos e usados pelos profissionais 
liberais, pequenas e médias empresas 
de engenharia. 

O que representa receber essa 
premiação?

Pedro Badra - Em 1991/1992, 
quando criei esta Divisão Técni-
ca, recebemos o prêmio de menção 
honrosa. Foi uma massagem no ego, 
mas atualmente representa um senti-
mento de agradecimento, inicialmen-
te à diretoria do Instituto na pessoa 
de seu presidente, Camil Eid, de sua 
vice-presidente Miriana Marques 
e do funcionário Claudio Silva pela 
colaboração e presteza incansável. 
Agradeço também às empresas cita-
das anteriormente, que trouxeram os 
seus melhores profissionais e os co-
legas que nos prestigiaram com suas 
presenças. Agradeço pelo prazer de 
transmitir um conhecimento em que 
acredito. A premiação foi consequên-
cia e não objetivo.

Em sua opinião, o que tornou essa 
Divisão Técnica com a melhor avalia-
ção qualitativa?

Carlos Cotta Rodrigues - Gostaria 
de destacar que apesar de ser uma recém-
-criada Divisão Técnica, viemos com o 
espírito de quem está acostumado a um 
bom combate. Por sermos oriundos do 
Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, nosso espírito sempre foi e sempre 
será inquieto e de vanguarda. A criação 
da Divisão Técnica de Engenharia de 
Incêndio foi uma oportunidade criada 
pela engenheira Miriana Marques, vice-
-presidente do Instituto, que também 
vislumbrou a necessidade de dar uma 
resposta para todo o Brasil, quando vi-
venciamos a tragédia que vitimou tantos 
em Santa Maria/RS – acontecimento 
que chocou especialistas da área de in-
cêndio por todo o mundo.

Creio que, além do trabalho dirigi-
do aos profissionais da área, voltamos 
também aos alunos das faculdades de 
Engenharia, que se o tempo foi escasso 
para lhes ensinar tudo sobre a área de 
Engenharia de Incêndio, não faltou para 
mostrar a dimensão da responsabilidade 
do profissional que atua nessa área.

Não se pode esquecer da atuação da 
Divisão de Engenharia de Incêndio, re-
presentando o Instituto de Engenharia 
no Congresso Nacional, quando, após 
algumas explanações sobre o assunto, fo-
mos convidados a apresentar uma pro-
posta para substituir o projeto de lei do 
Senado (PLS), o qual já tramitava. Não 
sabemos ainda o quanto nossa ação al-
terou o trabalho em trâmite no Senado, 
mas temos a certeza de que nos fizemos 

presentes em um momento importante 
para a engenharia do Brasil, principal-
mente, porque nossa proposta chegou ao 
Senado com apoio de diversas associa-
ções de fabricantes, de instaladores, além 
de diversas instituições, inclusive de to-
dos os Corpos de Bombeiros do Brasil.

Dentre elas, podemos destacar a:
• LIGABOM - Liga Nacional de Bom-
beiros, que conglomera todos os Coman-
dos dos Corpos de Bombeiros do País; 
• CCB - Comando do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo
• ABINEE - Associação Brasileira da 
Indústria Eletro e Eletrônica;
• ABRAVA - Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar condicionado, Ventila-
ção e Aquecimento;
• ABICHAMA - Associação Brasileira 
da Indústria de Retardantes de Chama;
• ABIEX - Associação Brasileira das 
Indústrias de equipamentos contra In-
cêndio e cilindros de alta pressão;
• GSI/NUTAU - Grupo de Segurança 

contra incêndio do Núcleo de Tecnolo-
gia Arquitetura e Urbanismo da USP; e
• Diversas empresas do setor de segu-
rança contra incêndio.

O novo nome do PLS que pretende-
mos que seja aprovado no ano de 2015 
é “Marco Regulartório da Segurança 
Contra Incêndio no Brasil”. Nele con-
templamos tudo que apontamos nesse 
artigo e está alinhado com as soluções 
utilizadas nos países mais evoluídos.

Quais são os benefícios e a impor-
tância dos temas discutidos?

Carlos Cotta Rodrigues - Inicia-
mos uma mobilização da sociedade em 
meados de 2013, com a participação de 
diversas entidades representativas dos 
diversos setores que atuam na área de 
Segurança Contra Incêndio. O apoio 
aos nossos objetivos mudou a postura 
interna de muitas dessas associações, 
entendemos que encontramos reverbe-
ração de nossas preocupações. Agora, 
com o apoio do Instituto de Engenha-
ria, o trabalho somente tenderá a ser di-
vulgado com mais rapidez.

Iniciamos, no ano passado, discus-
sões voltadas a alguns conceitos basilares 
que estão consolidados em todas as so-
ciedades do primeiro mundo, que, sem 
elas, nada funcionará na área de Enge-
nharia de Incêndio.

Podemos destacar os seguintes te-
mas abaixo que, entendemos, deverão 
fazer parte de qualquer organização (fe-
deral, estadual ou municipal):
- Capacitação profissional;
- Certificação de produtos;
- Credenciamento de empresas instaladoras;

   Divisão Técnica com a
 melhor avaliação qualitativa

Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio
Coordenador - Eng. Carlos Cotta Rodrigues

Vice-coordenador - Eng. José Félix Drigo
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- Comissionamento de obras através de 
terceiros especialistas;
- Realização de manutenções preventi-
vas e testes dos sistemas de segurança 
contra incêndio instalados nas edifica-
ções, de acordo com os critérios já esta-
belecidos em Normas;
- Divulgação de estatísticas de incên-
dio por parte de todos os Corpos de 
Bombeiros.

Sem esses requisitos não há como 
qualquer legislação de segurança contra 
incêndio pretendida funcionar no País.

Qual é o planejamento para o ano 
de 2015?

Carlos Cotta Rodrigues - A Divi-
são de Engenharia de Incêndio está se 
organizando para realizar uma série de 
cursos de atualização sobre sistemas de 
proteção, objetivando os profissionais 
que atuam na área de projeto e execu-
ção de sistemas, podendo ser dirigido 
também a administradores de empre-
sas, síndicos ou qualquer profissional 
que precise de informações sobre as 
obrigações que as normas lhes impõem. 

Realizaremos palestras sobre assuntos 
técnicos de interesse dos profissionais 
que atuam na área de Segurança contra 
Incêndio, além de participar de comis-
sões da ABNT, atuando na elaboração 
de normas técnicas. Acompanharemos a 
evolução do projeto de lei do Senado de 
criação de norma federal sobre Seguran-
ça Contra Incêndio, no qual o Instituto 
de Engenharia participou ativamente 
em 2014, por solicitação da senadora 
Ana Amélia, congressista que preparou 
e encaminhou o referido projeto ao Se-
nado Federal.

Quais são os objetivos futuros?
Carlos Cotta Rodrigues - Criação 

do curso de Engenharia de Incêndio nas 
universidades, com o reconhecimento 
do Confea, para que realmente exista a 
profissão de engenheiro de incêndio e 
não tão somente a posição coadjuvante 
agregada ao curso de especialização de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
Em tal curso citado, no máximo são 
apresentadas as matérias de segurança 
contra incêndio em 60 horas.

As DT Informática e a Enge-
nharia de Incêndio, que fazem parte 
do Departamento de Engenharia de 
Produção, foram premiadas como 
a mais atuante e com a melhor ava-
liação qualitativa, respectivamente. 
Quais foram os motivos, em sua opi-
nião, para essas premiações?

Jerônimo Cabral Pereira Fagun-

Cabe registrar que o nosso trabalho 
somente pode ser alcançado pelo apoio 
irrestrito da vice-presidente de Ativi-
dades Técnicas, engenheira Miriana 
Pereira Marques, e pelo respaldo do 
presidente Camil Eid, além do apoio 
da secretaria das Divisões Técnicas, 
que tem a frente Claudio Silva, a quem 
agradeço, em nome de todos.

Qual é o planejamento para o ano 
de 2015?

Jerônimo Cabral Pereira Fagun-
des Neto - Pretendemos colaborar com 
os Processos de Construções e Edifica-
ções em geral, de forma racional com a 

utilização de metodologias que venham 
causar cada vez menos impacto ao 
meio ambiente, o menor consumo de 
bens finitos e a mínima geração de resí-
duos, trabalhar na Norma de Eficiência 
no capítulo ambiental e disponibilizar 
uma versão gratuita de um roteirizador 
no site do Instituto de Engenharia para 
os associados da Casa, com a finalidade 
de otimizar tempo de deslocamento.

A Divisão de Avaliações e Perícias 
quer elaborar um EVV - Estudo de Va-
lores de Venda - com abrangência esta-
dual, pois os atuais estudos similares se 
limitam ao âmbito municipal.

A Divisão Técnica de Patologias das 
Construções pretende realizar o II Se-
minário de Engenharia Diagnóstica em 
Edificações; o II Workshop: Avaliação 
de Desempenho na Prática: Aspectos 
Técnicos e Jurídicos; II Seminário: No-
vos Rumos da Inspeção Predial e as di-
retrizes técnicas de Vistorias em Edi-
ficações e de Inspeções em Edificações.

A Divisão de Gerenciamento de 
Empreendimentos quer promover pa-
lestras e cursos online ao vivo; trabalhar 
uma aproximação com o PMI e outras 
instituições que reúnam profissionais 
de gestão de projetos; e promover en-
contros entre profissionais sêniores da 
área de gerenciamento de projetos com 
os jovens engenheiros. IE

Somente para ter uma ideia, um 
curso de cálculo de pressurização de 
escadas, que é um dos sistemas de se-
gurança utilizados na Engenharia de 
Incêndio, demandaria cerca de 80 ho-
ras (somente o cálculo do sistema, sem 
falarmos da parte de entendimento da 
NBR da ABNT).

Em qualquer País que encara 
com seriedade o assunto de preven-
ção e proteção contra incêndio já tem 
consolidada a profissão de engenheiro 
de incêndio há décadas.

O que representa receber essa 
premiação?

Carlos Cotta Rodrigues - Fica-
mos, meu vice-coordenador e eu, mui-
to honrados e felizes pelo reconheci-
mento, uma vez que nossa luta já vem 
de longa data. É o fechamento de um 
ano que se iniciou há muito tempo e 
uma grande motivação para um re-
começo. Fomos muito bem recebidos 
e vestimos a camisa do Instituto de 
Engenharia desde o primeiro dia. Para 
nós foi uma honra.

As divisões técnicas que receberam
 os prêmios de DT mais atuante e a de DT com a

melhor avaliação qualitativa fazem parte do
Departamento de Engenharia de Produção

Diretor - Eng. Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto
Vice-diretor - Eng. Miguel Tadeu Campos Morata

Secretário - Eng. Alexandre Rigonatti 

des Neto - As premiações foram confe-
ridas ao Departamento de Engenharia 
de Produção pela excelência do traba-
lho desenvolvido, pelos seus membros, 
por meio das Divisões que o compõem. 
Nosso agradecimento especial, pelo 
empenho ao longo de 2014, ao nosso 
secretário, engenheiro Alexandre Rigo-
natti, e também ao nosso vice-diretor, 

engenheiro Miguel Tadeu Campos 
Morata, que também prestigiaram o 
nosso trabalho.

A Divisão de Informática foi a mais 
atuante pela realização de 29 palestras, 
patrocinadas pelo seu coordenador, en-
genheiro Pedro Barda.  O número total 
de presentes foi de 664 pessoas.

A Divisão de Engenharia de In-

cêndio ganhou como a Divisão Técni-
ca com a melhor avaliação qualitativa 
pela palestra: “Os Riscos da Fumaça 
nas Edificações”, proferida pelos enge-
nheiros Carlos Cotta Rodrigues e José 
Félix Drigo e realizada em outubro, no 
Instituto de Engenharia. Estiveram 
presentes 39 alunos de engenharia da 
Universidade Anhembi Morumbi, e a 
avaliação foi ótima.

Sem embargo dos trabalhos desen-
volvidos pelas demais divisões, deve-
mos destacar os seminários realizados, 
os painéis técnicos, as palestras e even-
tos em que o Instituto de Engenharia 
se fez representado pelos membros do 
nosso Departamento de Engenharia 
de Produção. Entretanto, merece des-
taque o trabalho realizado pela Divi-
são de Patologia das Construções, que 
tem como coordenador o engenheiro 
Tito Lívio Ferreira Gomide, como 
vice-coordenador o engenheiro Odair 
Santos Vinagreiro e como secretária a 
engenheira Stella Maris Della Flora, 
pela produção de importantes docu-
mentos técnicos, entre elas: Diretrizes 
Técnicas de Engenharia Diagnóstica 
em Edificações, Diretrizes Técnicas de 
Inspeção Predial em Edificações e Di-
retrizes Técnicas de Inspeção de Ma-
nutenção Predial.

Miriana Pereira Marques e  Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto

Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto, Miriana Pereira Marques, Alexandre Rigonatti e 
Miguel Tadeu Campos Morata
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divisões técnicas

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120
São Paulo – SP

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

O caminho da Engenharia na internet.
Anuncie www.iengenharia.org.br
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Com o assunto BIM, a Divi-
são Técnica de Informática 
recebeu o prêmio como a 
mais atuante de 2014 na 

Premiação das Divisões Técnicas. Para 
evidenciar o mérito dos organizadores 
e o interesse dos participantes, entrevis-
tamos o engenheiro civil Altair Gon-
çalves Damasceno, que é formado pela 
EESC-USP e aposentado pela Cesp, 
atua em consultoria nas áreas de sanea-
mento e geotecnia ambiental, participa 
do CB-06-Comitê Metroferroviário e 
da Câmara Ambiental do Ibape.

Damasceno assistiu as 26 palestras 
sobre o tema e, em entrevista exclusiva 
ao Jornal do Instituto de Engenharia, 
falou do seu interesse e fez uma avalia-
ção sobre o tema. 

O senhor assistiu a todas as pa-
lestras BIM, porque se interessou 
pelo assunto?                                        

O interesse pelo assunto é pelo fato 
de o BIM ser a mais significativa mu-
dança na execução de projetos e obras 
da construção civil, e suas consequên-
cias são ainda mais profundas do que 
as da transição que a indústria sofreu, 
com a adoção das tecnologias do De-
senho Assistido pelo Computador 
(CAD), nas três últimas décadas. O 
BIM é uma perspectiva internacional. 
O setor da construção civil no mundo 
desenvolvido está apressando-se para 
adotar o BIM como um agente catali-
sador para ganhar eficiência operacio-
nal e como dinamizador dos negócios. 
A tecnologia BIM está redefinindo e 
mudando radicalmente a engenharia 
no século 21.                                                                                                                                             

Como as palestras e o sistema BIM 
têm colaborado em sua atividade?

As palestras contribuíram para o 

Palestras BIM e a 

conhecimento e o entendimento da 
tecnologia BIM, compreendendo as 
dificuldades e os desafios para implan-
tação do processo e da tecnologia BIM 
em uma determinada empresa, que terá 
de compatibilizar o processo convencio-
nal e analógico do AutoCad 2D, com o 
processo de modelagem digital do BIM 
em 3D, 4D, 5D e 6D. Isso se configura 
como uma mudança de paradigma.

A escolha dos softwares mais ade-
quados a determinadas atividades das 
empresas, e as ações e decisões devem 
ser tomadas para que o investimento na 
tecnologia BIM seja viável e produtivo 
para as empresas.

Com a implantação do BIM nas 
empresas, vários são os benefícios: fer-
ramenta de gerenciamento padrão que 
garante a consistência das informações; 
todos os usuários (autorizados) do tra-
balho, em todos os projetos e discipli-
nas, tem acesso aos dados em tempo 
real; alcance global do projeto; redução 
de custos; aumento da produtividade; e 
redução de erros.

Qual é a sua avaliação em relação 
às palestras e aos temas?

A Divisão de Informática foi bem 
sucedida ao promover as palestras de 
introdução ao uso do BIM porque, 
além de trazer o conhecimento da 
inovação da tecnologia na elaboração 
de projetos de engenharia, mostrou o 
estado da arte em vários segmentos: 
imobiliário, construção civil, obras de 
infraestruturas e plantas industriais etc.

Além de mostrar a demanda e o 
interesse do mercado brasileiro para 
a implantação da tecnologia BIM, 
principalmente nos anos de 2012 a 
2014, com a construção dos estádios 
de futebol e as obras de infraestrutura, 
visando os jogos da Copa do Mundo 
de 2014. As palestras foram muito 
bem conduzidas pelos engenheiros 
e arquitetos palestrantes e represen-
tantes das empresas mais renoma-
das, atuantes no mercado brasileiro 
e mundial que abordaram, de forma 
prática e objetiva, a contextualização 
do processo BIM nas mais diversas 
disciplinas e segmentos de mercado. 
Além disso, expuseram e demonstra-
ram os softwares desenvolvidos pelas 
suas respectivas empresas e como es-
ses diferentes softwares de determi-
nado projeto podem ser conectados e 
compatibilizados pelo software gera-
dor, que uniformiza a linguagem de 
todos os softwares envolvidos no pro-
jeto (interoperabilidade). 

Em todas as palestras foi sempre 
expressiva a participação de engenhei-
ros e arquitetos, que atuam na elabora-
ção de projetos, em empresas públicas 
e de consultorias e consultores autôno-
mos, os quais já tinham alguns conheci-
mentos sobre o processo BIM.

Para ler a entrevista na íntegra, 
acesse aqui.

Divisão Técnica mais atuante de 2014
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A CMA-IE “Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia”
vem desenvolvendo suas atividades desde 1999.
Ao longo desse período até os dias de hoje, sua atuação tem sido principalmente em “Ar-

bitragens” na área da Engenharia.

Mais recentemente, estamos dirigindo parte de nossos esforços na divulgação de impor-
tante método de solução de conflitos, em contratos de longa e média duração. O método, 
com denominação internacional “DRB- Dispute Review Board”, é utilizado em obras de 
Engenharia, em que nossos engenheiros “Técnicos Especialistas” poderão atuar emprestan-
do seu conhecimento. Essa atuação pode acontecer em “nossa Câmara” ou em quaisquer 
das Câmaras de Mediação e Arbitragem de nosso País, que costumeiramente nos solicita 
indicação de especialistas.

Nessa direção, é intenção da CMA-IE preparar uma relação de “Técnicos Especialistas”, 
contemplando a maior abrangência possível, nas variadas áreas da Engenharia, com enge-
nheiros qualificados e experientes, pertencentes aos quadros do Instituto de Engenharia que 
queiram ter seus nomes disponibilizados aos principais escritórios de Advocacia e às demais 

Câmaras de Arbitragem, para que possam atuar como “Pe-
ritos” ou mesmo “Assistentes Técnicos”, nos mais variados 
aspectos da engenharia.

Para que possamos preparar e definir esse “rol ampliado” 
de técnicos especialistas, necessitamos, inicialmente, da sua 
manifestação de interesse em participar, do preenchimento 
da ficha de informações cadastrais e da indicação de suas 
especialidades, nas várias áreas da engenharia. Uma “Co-
missão Especial” foi formada na CMA-IE, especialmente 
para aprovação desse acesso ao nosso “Quadro de Técnicos 
Especialistas”.

Solicitamos manifestar seu interesse em participar, envian-
do o mais rápido possível, em correspondência escrita ou ele-
trônica para a Secretaria da CMA-IE – Dra. Gianna, e-mail:   
camara@iengenharia.org.br ou telefone (11) 3466- 9260.

Necessitamos de sua participação.

             Diretoria da CMA-IE

COMUNICADO
Prezado Colega Engenheiro do Instituto de Engenharia

Técnicos/Especialistas – CMA-IE 

Especialidades

Aeroportos

Complexo Industrial

Ecologia-Ambiente

Edificações

Edificações

Fabricação

Fundações

Industriais

Infraestrutura

Montagem

Montagem Industrial

Obras Especiais

Portos
Produção

Rodovias

Saneamento

Tratamento Líquido

Tratamento Sólido

Outras Áreas

 1 - Antonio Maria Claret Reis de Andrade – Engenheiro Mecânico Industrial, Contratos, Transporte sobre trilhos
 2 - Beatriz Rosa – Engenheira de Produção Mecânica, Energia, Defesa, Petróleo e Gás
 3 -  Cibele Gama Monteverde – Engenheira Civil, Engenharia de Segurança, Gestora de Energia (EUREM)
 4 -  Claudio Amaury Dall’Acqua -  Especialista em engenharia de segurança do trabalho e administração financeira e gerenciamento de  
  empresas
 5 -  Edson José Machado – Gerenciamento de empreendimentos, obras civis hidráulicas e obras de infraestrutura
 6 -  Enio Gazolla da Costa - Construção Civil Pesada; Hidrelétricas, Rodovias, Aeroportos, Obras Metroviárias.
 7 -  Erialdo Gazola da Costa – Engenheiro Civil, obras de saneamento, estação de tratamento de esgotos, obras em condomínios
 8 -  Hikaru Nelson Takayagui – Engenheiro civil, especialista no ramo hospitalar, laudos, engenharia de segurança do trabalho em hospitais
 9 -  Ivan Metran Whately - Engenheiro Civil - Planejamento e obras de transporte
 10 -  João Baptista Rebello Machado - Engenheiro Civil, Construção e Concessões
 11 - Jorge Marques da Silva Santos - Engenheiro Civil - Engenharia de avaliações periciais e judiciais
 12 - João Ernesto de Figueiredo – Engenheiro Civil, Planejamento, Mercado de Capitais
 13 - Jorge dos Santos Reis – Engenheiro Elétrico, especialista em segurança do trabalho, administração, gerenciamento, periculosidade e  
  insalubridade.
 14 -  Jorge Pinheiro Jobim – Administração de contratos, obras do Metrô, especialista em Dispute Review Board
 15 -  José Eduardo Albuquerque Cavalcanti - Engenheiro Químico, Meio Ambiente e Projetos
 16 -  José Fiker - Engenheiro Civil, Advogado e Administrador de Empresas, Perícias e Avaliações
 17 -  José Paulo Ruzzante – Engenheiro Civil, análise de contratos, construção pesada, obras de infraestrutura
 18 -  Juan Tomas Resck – Engenheiro Civil, Estruturas e Construções Prediais, Tecnologia e Patologia do Concreto, Estruturas Pesadas
 19 -  Luiz Felipe Proost de Souza – Engenheiro Civil e Agrimensor, estabilidade e estruturas, Engenharia Pericial e de Avaliações
 20 -  Maçahico Tisaka – Engenheiro Civil, obras civis, hidráulica, infraestrutura, construções portuárias e Metrô
 21 -  Marcos Moliterno - Engenheiro Civil, Meio Ambiente e áreas contaminadas
 22 -  Miriana Marques Pereira – Especialista em avaliações e perícias 
 23 -  Neuton Sigueki Karassawa - Engenheiro Civil, Planejamento de transporte urbano e regional e logística
 24 -  Paulo Freitas Cossa – Engenheiro eletricista, desenvolvimento de negócios e tecnologias em construção, Administração de contatos,
  responsabilidade civil e seguros e gestão empresarial
 25 -  Renato Herz - Engenheiro Mecânico, Construção e Indústria, gestão ambiental
 26 -  Ricardo H. A. Imamura - Engenheiro Civil, Projetos, Construção, Indústria, Meio Ambiente e Concessões
 27 -  Ricardo Issa – Engenheiro Civil, Mediador, Conciliador, engenharia geotécnica
 28 -  Roberto Kochen - Engenheiro Civil especializado em Túneis, Escavações Subterrâneas, Contenções e Meio Ambiente. 
 29 -  Assessoria técnica e especializada na área de mecânica dos solos e engenharia geotécnica.
 30 -  Roberto Berkes – Engenheiro Elétrico, especialista em gerenciamento de contratos administrativos, área comercial e orçamentos
 31 -  Rui Arruda Camargo – Engenheiro Eletricista, obras do metrô, grandes obras de infraestrutura, administração de contratos, especialista
  em Dispute Review Boards
 32 -  Schaia Akkerman – Especialista em sonorização e acústica 
 33 -  Tito Lívio Ferreira Gomide - Engenheiro Civil,  Arquitetura Sustentável, Engenharia Diagnóstica, Inspeção Predial, Criminalística 
  Avaliações e Perícias de Engenharia
 34 -  Tunehiro Uono – Engenheiro Civil, Especialista em estruturas, viadutos e Engenharia de Projetos

cma-ie cma-ie

mailto:camara@iengenharia.org.br
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cursos e palestras cursos e palestras

Inscrições e programação completa dos cursos, 
acesse  –  iengenharia.org.br ou

pelo telefone (11) 3466-9253 ou  pelo e-mail cursos@iengenharia.org.br.

C U R S O S

AvAliAção de imóveis urbAno
30 de março a 13 de abril  – das 19h às 23h 
Capacitar o aluno a avaliar imóveis urbanos para juízes, 
bancos, entidades e particulares. Serão abordados os temas: 
avaliação de terrenos; construções; imóveis; aluguéis; 
glebas urbanizáveis; econômicas; interferência estatística e 
desenvolvimento de um processo judicial.
Instrutor: José Fiker é doutor em Semiótica e Linguística 
Geral (com ênfase em Laudos Periciais) pela USP. Engenheiro 
civil, advogado e administrador de empresas, com longa 
folha de serviços prestados ao Metrô de São Paulo, Caixa 
Econômica Federal, Banespa, Eletropaulo e Emurb, entre 
outras. Foi fundador e primeiro presidente da Câmara de Va-
lores do Ibape– Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, 
perito dos Tribunais de Alçada e Justiça. Coordenador da 
Divisão de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia. 
Atualmente, coordena e ministra três cursos de pós-gradua-
ção promovidos pelo Inbec em convênio com a Unip. 
Associados ao Instituto de Engenharia –R$ 882,00
Não associados – R$ 980,00

vendAs TécnicAs – GesTão e 
PlAnejAmenTo  
14 de abril – das 8h30 às 17h30
Construir, planejar e executar ações de vendas, especifica-
mente técnicas, gerando um impacto positivo nos resulta-
dos da empresa, valorizando sobremaneira o desempenho 
do profissional em ação. O participante poderá ainda, por 
meio de simulações, aperfeiçoar seu desempenho, criando 
estratégias diferenciadas de abordagem, efetivando, assim, 
seus objetivos comerciais. 
Instrutor: Marcel Mendes, engenheiro formado, em 1982, 
pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Ad-
ministração Comercial, MBA em Marketing e Mestrado 
em Gestão Integrada de Sistemas pelo Senac. Professor de 
administração, comunicação social e marketing, atuando 
nas áreas acadêmicas de graduação e pós-graduação. Pales-
trante, consultor e gerente de planejamento estratégico de 
vendas desde 1997.
Associados ao Instituto de Engenharia –R$ 540,00
Não associados – R$ 600,00

lAudos PericiAis
11 a 20 de maio – das 19h às 23h
Capacitar o aluno a redigir laudos periciais. Os temas abordados 
serão: conceitos e definições; atividades básicas; laudos de ava-
liação; laudo do perito judicial; parecer técnico do assistente; do 
concordante e do divergente. Estilo e espécie de laudos; recursos 
semióticos; espécies de auditórios; ilustração e fotografia e exem-
plos de laudo judicial; parecer técnico divergente e concordante. 
Aula prática, em que os alunos farão um laudo de avaliação. 
Instrutor: José Fiker.
Associados ao Instituto de Engenharia –R$ 765,00
Não associados – R$ 850,00

inTerPreTAção dAs conTAs de 
enerGiA eléTricA
12 de maio – das 8h30 às 17h
Tendo como base a conta de energia como importante instrumen-
to de fomento a otimização do uso de energia nas instalações. Esse 
curso tem por objetivo capacitar os profissionais responsáveis ou 
envolvidos no gerenciamento da eletricidade das áreas de projeto, 
engenharia, produção e manutenção a efetuarem a correta leitura 
das informações, apresentar, estabelecer índices de acompanha-
mento e identificar oportunidades de redução de gastos. 
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista, engenhei-
ro e especialista da Companhia Energética de São Paulo –
CESP– gerente da Divisão Técnica da extinta Agência para 
Aplicação de Energia, trabalhos como Instrutor na FIESP, 
no CIESP –Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
e no Núcleo de Treinamento Tecnológico do Rio de Janeiro, 
e em grupos empresariais. Atualmente, é diretor da Backing 
Engenharia e Treinamento Ltda., com trabalhos nas áreas de 
consultoria, projetos, manutenção e instalações em empresas.
 Associados ao Instituto de Engenharia –R$ 450,00
Não associados – R$ 500,00

direiTo e enGenhAriA leGAl
8 a 15 de junho – das 19h às 23h
Capacitar o aluno a atuar em perícia judicial. Serão aborda-
dos os temas: conhecimentos sobre processo judicial; ações que 
envolvam perícia; direito de vizinhança; código de defesa do 
consumidor; aplicado à construção civil; desapropriação e con-
tratos de empreitada e por administração de construção civil. 
Instrutor: José Fiker.
Associados ao Instituto de Engenharia –R$ 585,00
Não associados – R$ 650,00

“DiálOgOS na CMa-iE”,

ciclo de PAlesTrAs com cAfé 
dA mAnhã AconTecerá no 
insTiTuTo de enGenhAriA – Av. 
dr. dAnTe PAzzAnese, 120, no 
miniAudiTório.

Programação:
Data: 9/04/2015
Horário: 9h às 10h30
Grande Tema: Arbitragem
Palestrante: Prof. Gustavo Justino
Tema Específico: “Arbitragem em contratos com o 
Poder Público”.

Data: 13/05/2015
Horário: 9h às 10h30
Grande Tema: Mediação 
Palestrante: Dra. Fernanda Rocha Lourenço Levy e 
Engª Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa
Tema Específico: “O Mediador pode ser Árbitro no 
mesmo caso?”.

Data: 11/06/2015
Horário: 9h às 10h30
Grande Tema: Arbitragem
Palestrante: Eng. Juan Resck
Tema Específico: “Perícias de Engenharia em Ar-
bitragens”.

Data: 8/07/2015
Horário: 9h às 10h30
Grande Tema: Dispute Boards
Palestrante: Dr. Fernando Marcondes
Tema Específico: “O Dispute Board como fator de 
economia nos contratos de construção”.

Inscrições e informações sobre as palestras, curso e pre-
ços acesse iengenharia.org.br ou pelo telefone (11)3466-
9260 ou pelo e-mail: camara@iengenharia.org.br.

cmA-ie

comPAcTo de conhecimenTo 
Técnico básico PArA quem lidA 
com obrAs de infrAesTruTurA 
e de edificAções PúblicAs ou 
PrivAdAs 
24 de março – das 18h às 22h
Entenda como calcular corretamente o BDI – Benefício 
e Despesas Indiretas de acordo com a legislação vigen-
te. Os assuntos abordados serão: natureza do BDI – da 
teoria à pratica; BDI ao longo do tempo; mudanças da 
Legislação; sua composição atual; a fórmula consagra-
da do BDI; distinção entre custos indiretos e despesas 
indiretas; equívocos que ainda se comete na Adminis-
tração Pública; administração central – a determinação 
da sua taxa não é aleatória e obedece legislação vigente; 
riscos, seguros e contingência – é custo ou despesa?; 
despesas financeiras; tributos federais obrigatórios – 
controvérsias inadmissíveis; tributo municipal – con-
trovérsias; como calcular a taxa de lucro na adminis-
tração; a hipocrisia institucionalizada da taxa do BDI 
e BDI diferenciado para fornecimento de materiais e 
equipamentos. 
Instrutor: Maçahico Tisaka, engenheiro civil formado pela 
Poli–USP. Durante 25 anos construiu centenas de obras de 
pequeno e médio porte para o setor público e privado, antes 
de passar a se dedicar inteiramente às atividades de consulto-
ria e ensino da engenharia. Possui inúmeros trabalhos técni-
cos e artigos publicados em revistas técnicas especializadas a 
respeito de processos construtivos, novas tecnologias, cons-
trução de túneis e de obras de arte, Lei de Licitações, com-
posição de custos unitários, produtividade e análise de custo 
em obras, orçamentos de obras, planejamento e gestão de 
contratos, reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, 
composição do BDI, entre outras. É perito judicial e arbitral 
na área de engenharia civil, atualmente é diretor Superinten-
dente da CMA-IE - Câmara de Mediação e Arbitragem do 
Instituto de Engenharia. 
Associados ao Instituto de Engenharia –R$ 200,00
Não associados – R$ 250,00

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART
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Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia.  Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse iengenharia.org.br.
Os e-books são de acesso restrito aos associados do Instituto e estão disponíveis para consulta apenas na biblioteca.

As cartas geotécnicas vão sendo oficialmente admitidas 
no Brasil como documentos indispensáveis e obrigatórios 
para a boa e correta regulação técnica do uso do solo urba-
no sob uma abordagem preventiva e de planejamento. No 
âmbito dessa perspectiva, tem nesse manual o objetivo de 
colaborar para a normatização dos aspectos conceituais e 
metodológicos envolvidos na elaboração e no uso das car-
tas geotécnicas. Esse status normativo constitui condição 
essencial para que o meio técnico brasileiro se lance à pro-
dução dessas cartas no patamar qualitativo para as neces-
sidades do País. 

Todo o conteúdo deste livro foi registrado durante o 
período de 2003 a 2013, quando o autor decidiu construir 
uma empresa progressista. Ela seria diferente, dedicada a 
trabalhar na implantação de processos de transformação 
empresarial em organizações do "bem", ou seja, empresas 
e pessoas preocupadas em construir um mundo melhor, 
mesmo que para isso essa empresa progressista tivesse 
seu crescimento restrito.

livros

O autor, Mauri Luiz da Silva, nesta 4ª edição de 
seu clássico sobre iluminação, aborda um assunto 
fundamental para a vida atual: a luz e alguns de seus 
efeitos, que resultam de muita sensibilidade. Este li-
vro, escrito em linguagem simples e didática, além 
de ser uma fonte de consultas para profissionais da 
iluminação, estudantes de arquitetura, engenharia e 
de outros cursos técnicos, pode e deve ser lido tam-
bém por toda e qualquer pessoa que se interesse pelo 
tema.

Em um texto bem-humorado, Walter Del Picchia, 
engenheiro eletrônico, professor titular da USP e músi-
co, relata suas movimentadas memórias de uma forma 
decididamente não usual, desfilando uma série de casos 
engraçados, pitorescos e, às vezes, um tanto perigosos. 
Por meio de uma leve e agradável leitura, o leitor per-
ceberá que é possível ser feliz encarando os fatos de um 
modo mais espirituoso, tolerante e menos estressante. 

Uma bem-humorada 
autobiografia não 
autorizada: memórias 
in (o/de) centes

Walter Del Picchia
Editora Sá  – 2014

Construindo os 5 ases: 
uma startup que deu 
certo

C. Perobelli
All Print Editora – 
2014

Manual básico para a 
elaboração e para o uso da 
Carta Geotécnica 

Álvaro Rodrigues dos 
Santos
Editora Rudder – 2014

Luz, Lâmpadas & 
Iluminação
 
Mauri Luiz da Silva
Editora Ciência Moderna 
– 2014

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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associe-se evento

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
Sócio novo – R$ 750,00

Titular – 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:
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O Brasil está crescendo e não há desenvolvimento sem um 
sistema de infraestrutura bem planejado. E, para que isso 
ocorra, o país precisa de profissionais qualificados em vários 
setores da engenharia.

Para aproveitar essa oportunidade e crescer profissio-
nalmente, você precisa estar atualizado. O Instituto de En-
genharia oferece cursos, que abordam temas de relevância 
para o aperfeiçoamento e a reciclagem do profissional, mi-
nistrados por profissionais reconhecidos no setor.

As 26 Divisões Técnicas realizam palestras e eventos, vá-
rios deles com transmissão ao vivo pela TV Engenharia, so-
bre assuntos fundamentais para o dia a dia do engenheiro. 
Muitos desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, au-
ditórios e amplo estacionamento no local. Além disso, você 
tem a oportunidade de entrar em contato com profissionais 
que atuam no mercado, ampliando seu network.

Aprendizado e conhecimento o ano todo em um só lugar.

Informações sobre a agenda de cursos, palestras e 
eventos, acesse iengenharia.org.br ou ligue para o setor 
de cursos: 11.3466-9253 e palestras 11. 3466-9250.
Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120 – São Paulo – SP

NESTA CASA O ENGENHEIRO 
PENSA, DISCUTE E SE ATUALIZA 
COM OS PRINCIPAIS TEMAS DA

ENGENHARIA BRASILEIRA

Cursos e Palestras 
do Instituto

de Engenharia

anuncio cursos 03.indd   1 5/22/13   4:22 PM
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