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Tal documento é uma atualização do relatório elabo-
rado em 2003 e foi redigido a partir de discussões internas 
com a participação de experientes especialistas. Esse rela-
tório também foi entregue ao governo do Estado de São 
Paulo como forma de colaboração desinteressada. 

Nele se constata que os reservatórios para abasteci-
mento de água potável estão em situação crítica, sendo 
o Sistema Cantareira, que abastece metade da população 
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o mais 
afetado pela falta de chuvas. Apesar de adotados alguns 
procedimentos de emergência para evitar os malefícios de 
um racionamento indesejado, precisamos agora reagir à 
crise, a partir de um plano de contingência.

É preciso, porém, que se inicie de imediato um pro-
grama de longo prazo para as obras de abastecimento à 

RMSP e demais áreas no entorno, em 
volumes significativos. Estima-se que 
será necessário acréscimo de até 60m³/s 
de água bruta para o atendimento do 
crescimento populacional e da expan-
são industrial nos próximos 25 anos.

De todas as possibilidades cogi-
tadas duas se apresentam adequadas: 
a represa de Jurumirim, no rio Para-
napanema, e o sistema do rio Juquiá, 
a partir do reservatório de França, no 
Vale do Ribeira. 

Outro tema, que tem sido aborda-
do por nós, foi sobre o Plano Diretor 
de Aproveitamento dos Recursos Hí-
dricos para a Macrometrópole, que 
propõe um escalonamento para 2018, 
2025 e 2030 para a entrada de novas 
unidades produtoras de água. São elas: 
o Braço do Rio Pequeno, na Billings, 
e as barragens Piraí, Campo Limpo, 
Pedreira e Duas Pontes. Contudo, 

considerando a situação emergencial, torna-se urgente 
o reanálise das prioridades e dos prazos, com vistas a 
possíveis antecipações.

Dentre outras medidas propostas estão: necessidade 
de acordos prévios, com a interveniência das agências re-
guladoras, entre os estados que utilizam a mesma bacia 
hidrográfica para o abastecimento e utilização de água da 
chuva em novas edificações e construções. 

Com esse documento, o Instituto de Engenharia, 
dentro de suas prioridades e missões, considera impor-
tante que o Poder Público priorize o planejamento e os 
investimentos destinados ao aproveitamento dos recur-
sos hídricos para a Macrometrópole de São Paulo, sem-
pre visando a qualidade de vida dos cidadãos e as boas 
práticas da engenharia. Soluções existem, precisamos 
agora que o assunto ganhe prioridade total.
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o planeta Terra, apesar de grande parte de sua 
superfície estar coberta por água, a quantidade 
apropriada para o consumo humano e suas apli-
cações representa menos de 1% do volume total. 

A água é um tema cada vez mais impor-
tante para a humanidade e sua sobrevivência e tem sido 
objeto de preocupação crescente de todos os órgãos e pes-
soas que, de alguma forma, são responsáveis pela condu-
ção de organizações e países envolvidos com o destino do 
planeta. Em nosso Instituto de Engenharia, temos trata-
do esse assunto de forma recorrente. 

Antevendo mais uma crise hídrica de grandes pro-
porções, foi assunto de seminário  em 2003. Há mais de 
dez anos, portanto, como conclusão de seus trabalhos, foi 
gerado um relatório de Conclusões e Recomendações do 
Instituto de Engenharia entregue ao 
governo do estado de São Paulo.

Em 2003, a situação dos reserva-
tórios era crítica, sendo que a região 
passava por um período hidrológi-
co delicado, com poucas precipita-
ções. Cenário muito parecido com o 
que atinge a região sudeste do País e, 
em particular, o estado de São Paulo 
atualmente. Não  apenas o abasteci-
mento de água para as cidades da re-
gião macrometropolitana, como tam-
bém o setor elétrico, cujas principais 
usinas geradoras encontram-se nas 
bacias dos rios Grande e Paraná.

A atual crise hídrica já persiste por 
quase dois anos. Chuvas com baixas 
precipitações são pouco eficientes para 
a recuperação dos reservatórios em face 
das demandas. Esses reservatórios, 
projetados e construídos há bastante 
tempo para operações anuais e pluria-
nuais, já não dão conta das pressões de consumo por parte 
da imensa população que cresceu e ocupou o espaço desde 
as regiões de Sorocaba e Piracicaba até o Vale do Paraíba. 
Os recursos hídricos estão sendo utilizados no limite. O 
estado do Rio de Janeiro também enfrenta problemas de 
abastecimento e, pelo fato de depender principalmente do 
Rio Paraíba, não permite que se façam grandes desvios 
para atender aos problemas de São Paulo.

Diante desse cenário, o Instituto de Engenharia, com 
sua costumeira inquietação na busca do bem estar da 
sociedade, novamente organizou e coordenou um docu-
mento atualizado sobre os recursos hídricos da Macrome-
trópole Paulista – que comporta 30 milhões de habitantes 
e que engloba as regiões adjacentes a Sorocaba, Campi-
nas, Bragança Paulista e Piracicaba e se estende ao longo 
do Vale do Paraíba e baixada litorânea.
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expandir a graduação do Insper. 
Um quarto fator importante 

foi o fato de estarmos em São Pau-
lo e acreditarmos que a cidade tem 
tudo para criar um ecossistema de 
empreendedorismo nos moldes de 
Boston, Tel Aviv ou do Vale do Si-
lício, juntando mercado, universi-
dade, capital intelectual e recursos 
financeiros. A intenção do Insper 
é contribuir para caminharmos 
nessa direção.

 
Jornal do Instituto de Enge-
nharia – O método de ensino 

é baseado no Olin College, de 
Boston (EUA). Quais foram as 
razões para essa escolha?

Irineu Gianesi - Quando co-
meçamos a discutir a possibili-
dade de engenharia, um membro 
do Conselho Deliberativo do Ins-
per, Prof. Howard Stevenson, nos 
alertou para que conhecêssemos 
o Olin College of Engineering. 
Howard é professor emérito da 
Harvard Business School, conhe-
cido expoente na área de empreen-

dedorismo e também membro do 
conselho de Olin. Seus conselhos 
sempre foram valiosíssimos para o 
Insper, mas neste ele acertou em 
cheio. Fomos conhecer a escola e 
ficamos maravilhados. Embora as 
instalações sejam excelentes, o que 
mais impressiona é a dinâmicas 
das aulas e o resultado nos alunos. 

Olin é uma escola ainda um 
pouco mais nova do que o Insper, 
pois iniciou as atividades em 2002. 
Foi criada a partir de uma doação 
de US$500 milhões da Franklin 
Olin Foundation e foi instalada 
exatamente ao lado do Babson 
College, talvez a mais importante 
escola de negócios do mundo na 
área de empreendedorismo, nos 
arredores de Boston. Seu compro-
misso com a inovação a levou a se 
tornar referência em ensino de en-
genharia nos Estados Unidos e no 
mundo, tendo já influenciado de 
diversas maneiras muitas escolas 
tradicionais. Iniciamos as conver-
sações, e o projeto que queríamos 
tocar no Insper casou muito bem 

O diretor dos cur-
sos de engenharia 
do Insper, Irineu 
Gianesi, fala ao 
Jornal do Instituto 

de Engenharia sobre a parceria 
entre o Insper e o Olin College 
of Engineering. “Seu compro-
misso com a inovação a levou a 
se tornar referência em ensino de 
engenharia nos Estados Unidos e 
no mundo, tendo já influenciado 
de diversas maneiras muitas esco-
las tradicionais.”

Em relação à escolha das mo-
dalidades ensinadas, o professor 
disse que foi pensada no melhor 
aproveitamento das potencialida-
des da cidade de São Paulo para 
favorecer o empreendedorismo. 
Além disso, Gianesi destacou que 
a escola quer preparar jovens en-
genheiros para conceber e projetar 
soluções criativas e executá-las de 
forma sustentável e inovadora.

Os cursos de engenharia contam 
com laboratórios básicos e também 
com o Insper Fab Lab, o primei-

ro brasileiro dentro de uma escola 
de engenharia. O Fab Lab é uma 
plataforma aberta de criação para 
reunir pessoas criativas, de diversas 
áreas, para que de forma colaborati-
va possam materializar ideias. 

Além de diretor do Insper, 
Gianesi é responsável pela im-
plantação de novos programas 
acadêmicos de graduação e pós-
-graduação em tempo integral do 
Insper, professor nos programas 
de MBA Executivo, Graduação e 
Educação Executiva. Possui expe-
riência de 28 anos como profissio-
nal e consultor de empresas, cursa 
o doutorado na Cranfield Univer-
sity (Reino Unido), é mestre em 
Engenharia de Produção pela Es-
cola Politécnica da USP e especia-
lista em Administração pela EA-
ESP da Fundação Getúlio Vargas.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Por que uma escola 

de negócios decidiu investir em 
uma escola de engenharia? Quais 
foram as motivações?

Engenharia no Insper

O Insper lançou, neste ano, três cursos 
de engenharia - Computação, Mecânica 
e Mecatrônica. O método de ensino é 

baseado no Olin College of Engineering, 
de Boston (EUA)

alia técnica e empreendedorismo

Irineu Gianesi - Primeira-
mente, cabe esclarecer que não se 
trata de uma escola de negócios 
investindo numa escola de enge-
nharia, mas na criação de novos 
cursos de engenharia na mesma 
escola. A diferença pode parecer 
semântica, mas não é. Somos uma 
escola única com cursos que estão 
e estarão cada vez mais integrados, 
pois o valor adicionado vem da in-
tegração, da complementaridade 
e não apenas da diversidade e do 
aumento do portfólio.

Mas, a primeira motivação que 
nos fez buscar alternativas de cursos 
foi uma recomendação da nossa Co-
missão Externa de Avaliação para 
ampliarmos a diversidade no corpo 
discente. Essa diversidade se traduz 
por atrair alunos de diferentes regi-
ões do Brasil (o que estamos fazen-
do com a via de acesso utilizando 
o Enem), diferentes condições so-
cioeconômicas (o que estamos am-
pliando por meio do nosso fundo de 
bolsas), mas também de diferentes 
interesses e formas de pensar. 

A segunda motivação veio da 
intenção de ampliar o fomento ao 
empreendedorismo entre os alu-
nos. Sentíamos que faltava algo 
para prepará-los melhor nessa op-
ção de carreira e trazer tecnologia 
para a escola de negócios e, por 
meio da interação entre alunos de 
administração, economia e enge-
nharia nos pareceu uma excelente 
oportunidade.  

A terceira motivação veio da 
tentativa de aproveitar a oportu-
nidade de iniciar algo do zero, o 
que facilita muito a introdução 
de inovações, numa área em que 
pudéssemos adicionar valor ao 
País. O desempenho ainda fraco 
do Brasil em termos de inovação 
tecnológica (vide nosso desem-
penho em número de patentes), 
os sinais de uma demanda não 
atendida que vinham da indústria 
e a própria tendência mundial de 
renovação do ensino de engenha-
ria, ainda incipiente no Brasil, nos 
levaram a considerar seriamen-
te a engenharia como área para 

entrevista entrevista
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com o momento e as aspirações de 
Olin, o que motivou ambas insti-
tuições a firmar uma parceria es-
tratégica.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Quais são os dife-

renciais em relação ao ensino de 
engenharia que temos no Brasil?

Irineu Gianesi - Primeiro, 
melhor que comparar com o en-
sino de engenharia que temos 
no Brasil, é comparar com o en-
sino de engenharia tradicional, 
presente, na verdade, na maioria 
das escolas do mundo. Ou seja, a 
necessidade de avanço em deter-
minados aspectos não é um fenô-
meno brasileiro, mas mundial. No 
aspecto de formação técnica, ou 
seja, a capacidade de resolver um 
problema técnico já especificado, 
gerando uma solução inteligente e 
viável tecnicamente, as boas esco-
las do Brasil e do mundo estão fa-
zendo reconhecidamente um bom 
trabalho. O que precisa avançar vai 
além dessa dimensão.

Mas, tentando ressaltar o que é 
mais fundamental, eu diria que os 
diferenciais da abordagem de Olin 
aparecem em dois níveis distintos: 
na concepção do currículo e nas 
dinâmicas de aprendizagem. Em 
termos de concepção de currículo, 
a principal diferença é a visão de 
que a engenharia não é um corpo 
de conhecimento, mas um proces-
so. Portanto, não basta conceber 
o currículo como um conjunto de 
disciplinas que o aluno vai fazen-
do, sendo aprovado, acumulando 
conhecimento, esperando que as-
sim ele se torne um engenheiro. 
Na visão de Olin, que o Insper 
procurou adotar, a engenharia 
é um processo que começa com 
pessoas – suas necessidades, sua 
cultura e seus valores – identifica 
oportunidades de lhes gerar valor, 

passa pela concepção de um con-
ceito de produto/serviço, desen-
volve uma solução técnica para o 
problema/oportunidade e projeta 
um produto ou serviço economi-
camente viável para ser levado ao 
mercado, efetiva-
mente atendendo 
aos anseios das 
pessoas. De pes-
soas para pessoas.

Nesse proces-
so, que visa gerar 
inovações que 
melhorem a vida 
das pessoas, des-
taco a habilidade 
de formular o pro-
blema que vai ser 
resolvido, antes 
de pensar na sua 
resolução. Técni-
cas de design são 
muito úteis aqui 
e estão presentes no currículo. 
Destaco também a capacidade de 
transformar uma ideia, um sonho, 
em realidade, de levar a solução 
técnica para o mercado. Aqui en-
tram habilidades empreendedoras. 
Esses elementos induzem a uma 
revisão do conteúdo do currículo 
de engenharia, abrindo espaço para 
o aprendizado de conceitos e técni-
cas relacionados a essas áreas. Mas, 
ainda mais importante, a partir 
dessa concepção de que a engenha-
ria é um processo e de que o enge-
nheiro precisa estar apto a fazê-lo 
acontecer, é o desenvolvimento de 
habilidades que tornam esse pro-
cesso possível, ou seja, a habilidade 
de se comunicar, de trabalhar em 
equipe, de compreender o contexto 
em que os problemas e suas solu-
ções estão inseridos, nas suas múl-
tiplas dimensões: ética, ambiental, 
político-legal, econômica e social. 
É exatamente aí que as identida-
des do Insper e de Olin começam a 

combinar de maneira interessante. 
Pois aqui, já faz bastante tempo, 
nossos currículos de graduação já 
contemplam o desenvolvimento 
deliberado de habilidades dessa 
natureza, muitas vezes denomina-

das de socioafeti-
vas ou comporta-
mentais, além de 
há muito fomentar 
as habilidades em-
preendedoras nos 
alunos. 

No nível das 
dinâmicas de 
a p r e n d i z a g e m , 
a sinergia entre 
Insper e Olin é 
grande, ainda que 
a escola como um 
todo esteja se be-
neficiando dessa 
aproximação entre 
as duas institui-

ções. Desde o início da graduação 
e de forma similar na pós-gradu-
ação, o Insper sempre apostou no 
desenvolvimento do seu corpo 
docente para fomentar o aprendi-
zado centrado no aluno, inclusive 
enviando professores anualmente 
para cursos na Harvard Business 
School, desde o ano 2000. Em 
Olin, esses princípios são aplica-
dos ao ensino de engenharia de 
uma forma que é muito difícil de 
encontrar na maioria das escolas, 
a não ser em atividades comple-
mentares ou optativas, às quais um 
grupo relativamente pequeno de 
alunos acaba se engajando. 

Olin utiliza uma abordagem 
de aprendizagem baseada em 
projetos. Contudo, dizer que o 
diferencial de Olin é essa abor-
dagem é simplificar a essência e 
perder a oportunidade de apren-
der com eles. Eu acredito que o 
principal aspecto diferencial na 
abordagem de Olin está centra-

do na descoberta de como des-
pertar a motivação intrínseca do 
aluno para o aprendizado. Foi a 
partir da observação de como os 
alunos se motivam para o apren-
dizado, que eles desenvolveram e 
aprimoraram sua abordagem. Eu 
gosto de comparar o poder da 
motivação intrínseca ao de uma 
reação atômica, que uma vez dis-
parada, ocorre em cadeia e não 
se pode conter, despertando uma 
força que excede as expectativas. 
É difícil compreender se você não 
presenciou uma turma de alunos 
nessa situação numa discipli-
na. É uma experiência fantástica 
presenciar alunos realmente as-
sumindo a responsabilidade pelo 
seu aprendizado. E veja que os 
fundamentos por trás da motiva-
ção intrínseca para o aprendizado, 
a autonomia do aluno de como 
aprender e em certo grau do que 
aprender, o senso de propósito do 
que se está aprendendo e o sen-
timento de autoeficácia não são 
novos na psicologia educacional. 
O mérito de Olin não está em 
ter descoberto ou desenvolvido os 
conceitos, mas em “engenheirá-
-los”, ou seja, em fazê-los funcio-
nar na prática no ensino superior, 
particularmente de engenharia.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Como foi o processo 

de escolha das modalidades de 
engenharia: computação, mecâ-
nica e mecatrônica?

Irineu Gianesi - É interessan-
te que quando começamos a divul-
gar que lançaríamos novos cursos 
de engenharia, muita gente achou 
que teríamos Engenharia de Pro-
dução. Essa é provavelmente a 
modalidade que jamais venhamos 
a oferecer, pois o curso de Admi-
nistração do Insper foi desde o 
início criado para dar aos alunos 

uma base analítica muito forte, 
comparável a dos cursos de enge-
nharia, formando profissionais de 
administração que concorrem de 
igual para igual com engenheiros, 
quando disputando posições ad-
ministrativas e na área de finan-
ças. Diria até que com vantagens, 
considerando o desenvolvimento 
de habilidades sócioafetivas e pela 
bagagem de conhecimento nas 
áreas de gestão, finanças, marke-
ting, economia e estatística.

Nossa intenção sempre foi tra-
zer tecnologia para a escola. Por 
isso, buscamos modalidades que 
pudessem trazer conteúdo alta-
mente tecnológico. Queríamos 
modalidades relativamente de 
base na formação da engenharia, 
evitando concentrações muito 
específicas. Por outro lado, pen-
samos nas modalidades que mais 
pudessem aproveitar as potenciali-
dades da cidade de São Paulo para 
favorecer o empreendedorismo. 
Veja, por exemplo, que temos em 
São Paulo possivelmente os me-
lhores hospitais da América Lati-
na, mas não temos uma indústria 
de medical sevices bem desenvolvi-
da. Temos inclusive uma visão de 
muitas oportunidades na aplica-
ção da engenharia à área da saú-
de, principalmente aproveitando 
o bom relacionamento que temos 
com o Hospital Albert Einstein, 
que acaba de lançar um curso de 
Medicina – oferecemos em parce-
ria um MBA Executivo em Ges-
tão de Saúde. Exatamente por isso 
temos Biotecnologia no currículo 
básico do engenheiro. Enfim, con-
siderando todos esses fatores, che-
gamos a essas três modalidades, o 
que não significa que não possa-
mos ampliar no futuro.  

Jornal do Instituto de Engenha-
ria – Qual é o perfil de engenhei-

ro que o Insper pretende formar?
Irineu Gianesi - Queremos 

desenvolver jovens engenheiros 
que estarão preparados para reco-
nhecer as necessidades dos usu-
ários finais, conceber e projetar 
soluções criativas de engenharia e 
executá-las de forma sustentável. 
Engenheiros inovadores.

 
Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Como o senhor se 

sente criando um curso do zero? 
Quais são os desafios?

Irineu Gianesi - Na verdade, 
não sou eu que estou criando um 
curso do zero. Lidero uma equipe 
de fantásticos professores que es-
tão fazendo isso, numa instituição 
que está especialmente prepara-
da para essa tarefa. Pessoalmente, 
sinto-me muito privilegiado por 
estar neste lugar e neste momen-
to. Como disse uma professora de 
Olin, trata-se de uma oportunida-
de que acontece “menos” de uma 
vez na vida. Junte uma instituição 
que tem o pioneirismo, a inovação 
e a capacidade de realização no 
seu DNA – basta ver a história do 
Insper nesses 16 anos de existência 
– a uma visão muita clara do que 
se quer criar, aos recursos necessá-
rios – foram doados ou compro-
missados até agora cerca de R$120 
milhões para o projeto – e a uma 
comprometida equipe de profes-
sores. É a oportunidade perfeita. 
Todos nós, professores, alunos da 
primeira turma, equipe adminis-
trativa e de apoio da escola, temos 
o sentimento de que estamos fa-
zendo história.

Mas, junto a isso há uma enor-
me responsabilidade. Responsa-
bilidade com os alunos, com os 
doadores e até com a sociedade, 
pois não será fácil juntar essas 
condições outra vez no mesmo 
ponto do espaço e do tempo. Errar 

“Pessoalmente, sinto-
me muito privilegiado 
por estar neste lugar 

e neste momento. 
Como disse uma 

professora de Olin, 
trata-se de uma 

oportunidade que 
acontece “menos” de 

uma vez na vida.”
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no meio do caminho faz parte do 
processo. Vale para nossos alunos 
e vale para o projeto. Mas, o único 
resultado final possível e aceitável 
é o sucesso. 

O principal desafio é atrair o 
corpo docente adequado. Os pro-
fessores devem ser empreendedo-
res, comprometidos com o ensino, 
com habilidade e motivação para 
trabalhar com alunos de gradua-
ção que vão lhes desafiar a todo o 
momento, pois diferente de outros 
ambientes de graduação, não estão 
passivos, esperando que os pro-
fessores lhes mostrem o caminho. 
Até agora estamos conseguindo 
atrair e desenvolver o corpo do-
cente para esse desafio, mas a bus-
ca é contínua.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – A demanda por pro-

fissionais qualificados em enge-
nharia no início da década foi um 
dos fatores que fez o Insper mon-
tar uma escola de engenharia?

Irineu Gianesi  - Veja que 
quando os três cursos estiverem 
maduros, vamos admitir e for-
mar cerca de 300 engenheiros por 
ano. Essa quantidade não vai re-
solver a carência de engenheiros 
qualificados no Brasil. Quando 
pensamos na demanda, estamos 
mais preocupados com a demanda 
qualitativa do que com a quanti-
tativa. Pensamos na demanda por 
um engenheiro com habilidades e 
competências que o mercado hoje 
está dizendo não encontrar saindo 
mesmo das melhores universida-
des. Nesse sentido, além de formar 
engenheiros inovadores, com ca-
pacidade de compreender as ne-
cessidades da sociedade e realizar 
mudanças no mundo melhoran-
do a vida das pessoas, esperamos 
poder influenciar, com base nas 
evidências dos resultados do que 

estamos fazendo, outras escolas 
de excelência a fazerem o mesmo; 
se reinventando ainda que de for-
ma incremental, pois não tem a 
mesma facilidade que nós temos 
pela oportunidade de criar algo do 
zero. Fizemos isso no passado com 
os cursos de Administração e Eco-
nomia. Inovamos e influenciamos 
outras escolas de excelência para 
mudar. É o benefício que a con-
corrência traz para o mercado e a 
sociedade como um todo. Acredi-
tamos muito nisso.

 
Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Qual é a estrutura da 

escola?
Irineu Gianesi  - Vou dar duas 

interpretações à sua pergunta. A 
da estrutura organizacional e a da 
estrutura física.

Na estrutura organizacional, 
como já havia mencionado, somos 
uma escola integrada, privada e sem 
fins lucrativos, oferecendo na gra-
duação cursos de Administração, 
Economia e Engenharia – além de 
diversos cursos de pós-graduação 
lato e stricto sensu. Não temos de-
partamentos. Nosso corpo docente 
é todo integrado com o objetivo de 
fomentar a interdisciplinaridade, 
tanto em pesquisa como em ensi-
no. Sempre pensando na integra-
ção, temos uma única diretoria de 
graduação, ocupada por uma cole-
ga minha, estando eu responsável 
pela implantação dos cursos de 
engenharia, até por estar à frente 
do Centro de Desenvolvimento de 
Ensino e Aprendizagem do Ins-
per. Nós trabalhamos juntos e te-
mos uma gestão colegiada, visando 
permitir que a inovação aconteça 
livremente nos cursos de engenha-
ria que estão sendo implantados, 
mas garantindo que estejam, cur-
sos, alunos e corpo docente, todos 
integrados para que possamos tirar 

vantagem da complementaridade 
de suas diferenças.

Na estrutura física, a partir da 
ampliação do campus ocorrida em 
2013, os cursos de engenharia ini-
ciaram no prédio atual, onde fo-
ram instalados os laboratórios do 
ciclo básico. Um novo prédio, com 
cerca de 8.500 m² está com a cons-
trução para ser iniciada, visando 
expandir o campus mais uma vez. 
Nosso objetivo, entretanto, não é 
ter prédios separados para cursos 
diferentes, mas buscar o uso com-
partilhado, sempre visando a má-
xima interação entre os alunos de 
todos os cursos.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Como tem sido a ex-

periência nesta primeira turma 
de alunos? Quais são as primei-
ras impressões?

Irineu Gianesi  - Esta primei-
ra turma é muito especial. Ela traz 
o DNA da inovação e do pionei-
rismo, pois se engajou no desafio 
de construir o seu curso junto 
com o corpo docente. Os alunos 
compreenderam as característi-
cas distintas do curso desde o seu 
ingresso, pois o processo seletivo 
que, além de avaliar competências 
como trabalho em equipe, co-
municação e pensamento crítico, 
expôs os candidatos a atividades 
muito similares àquelas que eles 
viveriam ao serem admitidos, pos-
sibilitando que pudessem fazer 
uma escolha consciente pelo Ins-
per, ao mesmo tempo que o Insper 
faria a sua escolha pelos candida-
tos mais adequados.

Os resultados do primeiro se-
mestre foram fantásticos. Foi pos-
sível vivenciar o desenvolvimento 
dos alunos em diversas compe-
tências. A principal delas, que é 
também um importante objetivo 
de aprendizagem do curso, foi a 

autonomia para o aprendizado. 
No início do semestre, os alunos 
reclamavam, pois, os professores, 
ao contrário do que eles estavam 
acostumados, não respondiam di-
retamente aos seus questionamen-
tos, muitas vezes devolvendo uma 
pergunta com 
outras perguntas. 
Mas foi extraor-
dinário ver como 
os alunos supera-
ram as dificulda-
des e ao final do 
semestre falavam 
com orgulho da 
descoberta de 
sua capacida-
de de ir atrás da 
informação, de 
aprender.

Foi também 
impress ionan-
te ver o que os 
alunos foram ca-
pazes de produzir nos diferentes 
projetos, ao final do primeiro se-
mestre: brinquedos inspirados em 
animais e avaliados por alunos de 
ensino fundamental, na disciplina 
de Natureza do Design, jogos e 
programas de software realmen-
te usáveis e úteis, na disciplina de 
Design de Software, uma estação 
meteorológica, na disciplina de 
Instrumentação e Medição, mo-
delagem e simulação de sistemas 
térmicos, físicos e farmacocinéti-
cos, na disciplina de Modelagem e 
Simulação do Mundo Físico, são 
alguns exemplos. Tudo em cerca 
de pouco mais de quatro meses! 
Consideramos o primeiro semes-
tre um tremendo sucesso, ainda 
que haja sempre muito a evoluir.

 
Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Fale um pouco do Ins-

per Fab Lab. Definição, conceito, 
expectativas.

Irineu Gianesi  - Um Fab 
Lab é uma plataforma aberta de 
criação que tem como objetivo 
reunir pessoas criativas de diver-
sas áreas para que elas possam de 
forma colaborativa materializar 
ideias por meio do uso da fabri-

cação digital. O 
conceito foi cria-
do pelo Center for 
Bits and Atoms, 
um laboratório do 
MIT (Massachu-
setts Institute of 
Technology), em 
Boston. Ele criou 
uma rede que con-
ta com quase 300 
laboratórios ao re-
dor do mundo.

O Insper Fab 
Lab é o primeiro 
Fab Lab brasilei-
ro dentro de uma 
escola de enge-

nharia. Ele tem como objetivo 
ser um conector entre estudantes, 
empreendedores, interessados no 
movimento maker e comunidade 
em geral. Aprender com os pares 
e materializar ideias desde o início 
são estratégias fundamentais para 
que a inovação e o aprendizado 
surjam.

No nosso caso, as disciplinas 
do curso são desenvolvidas con-
tando com as facilidades do Fab 
Lab, para que os alunos possam 
materializar seus projetos e pro-
tótipos. Nossa expectativa é de-
senvolver nos alunos uma atitude 
de confiança de poder fazer coisas 
e realizar ideias. No primeiro se-
mestre de utilização, já pudemos 
ver os resultados.

Interessante notar que o Fab 
Lab é, assim como o Centro de 
Empreendedorismo e Inovação do 
Insper, mais um ambiente de in-
teração de alunos de Administra-

“Queremos desenvolver 
jovens engenheiros 

que estarão preparados 
para reconhecer 
as necessidades 

dos usuários finais, 
conceber e projetar 
soluções criativas 
de engenharia e 

executá-las de forma 
sustentável.”

ção, Engenharia e Economia, pois 
todos estão se estimulando a pôr 
a mão na massa para realizar seus 
sonhos e projetos.

 
Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Qual é a infraestru-

tura desse laboratório?
Irineu Gianesi  - Como um 

laboratório de fabricação digital, 
ele tem alguns equipamentos bá-
sicos como impressoras 3D, corta-
dora a laser, fresadoras de controle 
numérico, cortadora de vinil, além 
de outros equipamentos mais co-
muns para trabalho em madeira 
e aço como furadeiras, lixadeiras 
e serra de fita, entre outros. No 
nosso Fab Lab, temos inclusive 
máquinas de costura, antecipando 
que muitos protótipos poderiam 
requerer esse tipo de operação na 
sua confecção. Bancadas diversas, 
inclusive para montagem eletrô-
nica completam a infraestrutura. 
Mas vamos lembrar que é um am-
biente dinâmico que deve se adap-
tar às necessidades impostas pelas 
diversas disciplinas.

 
Jornal do Instituto de Enge-
nharia – O Insper Fab Lab 

pode ser visitado, como funciona?
Irineu Gianesi  - Sim, como 

parte da rede de Fab Labs liderada 
pelo MIT, temos o compromisso 
de abrir as portas do Insper Fab 
Lab para a comunidade. Qualquer 
pessoa que tenha interesse em 
conhecer ou tenha já um projeto 
empreendedor e deseje produzir 
um protótipo do seu produto pode 
se inscrever no site e vir ao Insper 
numa quinta-feira. Na verdade, 
mais do que um compromisso, ve-
mos grande benefício no contato 
entre nossos alunos e pessoas ino-
vadoras da comunidade em geral. 
Mais inovação é criada nessas in-
terações. Todo mundo ganha. IE

entrevista entrevista
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que estudemos as melhores 
soluções, de tal forma a não 
inviabilizar os negócios. Um 
bom início de estudo está con-
tido nas apresentações do Dr. 
Gustavo Fernandes de Andra-
de e do Dr. Gilberto Vaz. Na 
verdade, esse assunto vai além 
da arbitragem.

Finalmente, recomenda-
mos, ou melhor, desejamos 
que o Poder Público aumente 
sua interação com as câmaras 
tradicionais e quem sabe for-
memos grupos de trabalho 

multidisciplinares para discutirmos 
os pontos nevrálgicos, tais como a 
publicidade, e assim cheguemos jun-
tos a soluções exequíveis e aceitáveis.

Informo a vocês que nós, do Ins-
tituto de Engenharia, estamos muito 
orgulhosos por completarmos 100 
anos no próximo ano e a Câmara de 
Mediação e Arbitragem ter 16 anos.

Teremos nos próximos meses 
eventos muito importantes tratando 
de outros meios de solução de con-
flitos como o Seminário de Adju-
dicação, no dia 28 de Setembro, e o 
Congresso de Dispute Boards no ano 
que vem aqui no Instituto de Enge-
nharia, bem como o II Congresso 
Pan-Americano de Arbitragem, nos 
dias 26 e 27 de outubro, organizado 
pela CAM-CCBC.

Mais uma vez agradeço a nosso 
co-organizador CAM-CCBC, aos 
patrocinadores Deloitte e Bonassa 
Bucker Advogados, aos apoiadores 
IBDiC, AACE, Camarb, Conima 
e CBAr, aos palestrantes brasileiros 
e estrangeiros que tão gentilmente 
aqui vieram nos brindar com suas ex-
periências e ainda agradecer a todos 
vocês por participarem.

*Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa, 
árbitra,mediadora e engenheira. 

Sócia da Tarobá Engenharia e 
Negócios Ltda. 

cma-ie

Congresso internacional
foca a arbitragem no Poder Público

Maçahico Tisaka, diretor – superintendente da CMA-IE; Camil Eid, presidente do IE; João Carlos de Souza Meirelles, secretário de Energia do Estado 
de São Paulo; e Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, presidente do CAM–CCBC
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Durante os dias 10 e 11 de 
agosto, profissionais da 
Arbitragem se reuniram 
no Instituto de Engenha-

ria para discutir as novas tendências 
da arbitragem nos contratos de enge-
nharia com a administração pública, 
tema foco do III Congresso Interna-
cional de Arbitragem na Engenharia. 

A arbitragem é um dos métodos 
de resolução de conflitos mais eficazes. 
Sendo, portanto, alternativa para es-
capar da morosidade e ineficiência do 
sistema Judiciário. A Lei de Arbitragem 
foi promulgada em 1996 e recentemente 
alterada por meio da Lei 13.129/2015, a 
sentença arbitral é equiparada a senten-
ça judicial e pode ser executada como 
título executivo judicial.

Realizado pela Câmara de Me-
diação e Arbitragem do Instituto 
de Engenharia (CMA-IE) e pelo 
Centro de Arbitragem e Mediação 

– Câmara de Comércio Brasil Cana-
dá (CAM-CCBC), o evento reuniu 
importantes nomes do setor de paí-
ses como Argentina, Chile, Portugal, 
EUA, Panamá e Peru. 

Os temas abordados foram os 
seguintes: a arbitragem e a adminis-
tração pública: experiência no Brasil 
e no exterior; as disputas envolvendo 
administração pública: questões que 
podem ser resolvidas por arbitragem; 
a escolha da câmara de arbitragem e 
dos árbitros; os custos da arbitragem 
e a execução da sentença arbitral ante 
a administração pública.

Para ver as imagens do III Con-
gresso Internacional de Arbitragem 
na Engenharia, clique aqui. A seguir, 
veja as recomendações e conclusões 
do Congresso, redigida e apresentada 
por Beatriz Vidigal Xavier da Silvei-
ra Rosa, e agende-se para os próxi-
mos eventos. 

Recomendações e Conclusões
Neste dia e meio estivemos aqui 

para iniciar a discussão sobre os pro-
blemas e as dúvidas em relação à ar-
bitragem com o Poder Público. To-
dos os players importantes estiveram 
aqui: as empresas privadas, represen-
tantes do Estado como Procuradores 
estaduais e federais, representantes 
de diversas Agências, Arbitralistas 
advogados e engenheiros, bem como 
convidados e palestrantes brasileiros 
e estrangeiros.

Foi muito importante e produtivo 
expormos os principais temas, mos-
trando as diversas opiniões desses 
players. Pudemos tomar contato com 
experiências e práticas do Estado de 
São Paulo (PPP´s), do Estado do Rio 
de Janeiro, nos setores de transpor-
tes terrestres, petróleo e gás, ener-
gia, construção e infraestrutura, bem 
como as ricas e relevantes experiên-

cias dos palestrantes provenientes 
da Argentina, Brasil, Chile, Estados 
Unidos, Panamá, Peru e Portugal.

Na comparação entre as experi-
ências estrangeiras e a nossa pude-
mos verificar que cada país encon-
trou maneiras diferentes de legislação 
e regulamentação (ou até mesmo a 
inexistência delas).

Da discussão sobre quais temas 
podem ser resolvidos por arbitragem, 
cada país encontrou uma solução, sen-
do que no Brasil compreendemos que 
há necessidade pelo Poder Público de 
especificar o que deve ir à arbitragem. 
A forma de fazer isso é que pode ser 
distinta, podendo as matérias estar 
definidas no próprio contrato ou até 
descritas em decretos específicos.

A escolha da câmara de arbitra-
gem e a escolha dos árbitros são te-
mas bastante polêmicos, sendo que 
nossa recomendação é a de que a 
câmara seja escolhida desde logo, já 
na cláusula compromissória, para que 
seja delimitado o risco da adminis-
tração dos conflitos, visto que, afinal 
de contas, as principais câmaras no 
mercado estão aí por décadas, prati-
camente não existindo o risco de sua 
extinção. De qualquer forma, sempre 
é possível definir em cláusula, a saída 
para o caso de não existir mais a câ-
mara na ocasião do conflito. Talvez a 
solução passe pelo Conima.

Já a escolha do árbitro passa pela 
escolha da câmara. Caso a arbitragem 
seja Ad Hoc, aí sim o problema seria 
complicado, sempre sendo possível 
descrever, na cláusula compromissó-
ria, as competências do árbitro e não 
definindo o nome dele. Mas o que re-
comendamos é que a arbitragem seja 
institucional e não Ad Hoc.

Com relação aos custos da arbi-
tragem, alertamos que o custo real é 
muito maior do que os custos diretos 
aparentes da câmara e do árbitro. Te-
mos de considerar os custos de opor-
tunidade, transação e outros ocultos 
econômico-financeiros.

Alertamos também para a possi-
bilidade de inviabilização da arbitra-
gem quando a parte privada não tiver 
condições de arcar com o total dos 
custos (sua parte e da parte pública) e 
ainda ficar esperando para receber por 
precatório. Nesse caso, a parte privada 
poderá simplesmente ficar sem juris-
dição para a solução de seus conflitos.

Recomendamos que, em caso de 
condenação do Poder Público, o Bra-
sil se inspire na prática chilena em 
que o Estado tem 60 dias para pagar 
e simplesmente paga.

O maior problema da execução da 
sentença arbitral é o pagamento por 
precatório. Recomendamos que esse 
assunto seja tratado em grupos mul-
tidisciplinares e multi-players, para 

Beatriz Vidigal X. da S. Rosa (de vermelho) conselheira da CMA-IE ao lado de Adriana Noemi Pucci, diretora 
jurídica da CMA-IE, de Camil Eid, de Carlos Forbes e de Maçahico Tisaka

http://www.iengenharia.org.br/site/galerias/exibe/id_sessao/1/id_galeria/260/III-Congresso-Internacional-de-Arbitragem-na-Engenharia
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Adjudicação: novo método de 
solução de conflitos da CMA-IE

A Câmara de Mediação e Ar-
bitragem do Instituto de En-
genharia (CMA-IE) lançou, 
em setembro, novo método 

de solução de controvérsias, a Adjudi-
cação, no evento “Adjudicação – solu-
ção para gestão de conflitos em cons-
truções”, realizado na sede do Instituto.

A Inglaterra vem utilizando esse 
método há mais de 15 anos com muitos 
benefícios para o setor da engenharia. 
Noventa por cento das adjudicações 
são cumpridas sem questionamento 
sobre os procedimentos ou da compe-
tência do adjudicador, houve redução 
de um terço da arbitragem e de 80% 
dos processos judiciais.

Segundo o advogado Marcelo A. 
Botelho de Mesquita, palestrante do 
encontro, o grande diferencial é resol-
ver as contendas em 28 dias, sem a in-
terrupção da obra. 

O baixo custo, o favorecimento 
de pequenos e médios construtores, o 
cumprimento imediato e a celeridade 
estão também entre as vantagens na 
utilização desse procedimento. No en-

Evento promovido pela CMA-IE e pelo IBDiC
Fernanda Nagatomi 

tanto, por ser um método rudimentar, 
casos complexos podem não ser ade-
quados devido à falta de aprofunda-
mento na questão.

Mesquita fez um comparativo de 
custos entre a Arbitragem, Dispute 
Board e Adjudicação. Uma obra orça-
da em R$ 1,5 milhão, na arbitragem, os 
custos seriam em torno de 10% desse 
valor. Em dez meses de Dispute Board, 
os custos seriam R$ 180 mil, e 80 horas 
de Adjudicação, R$ 30 mil. “São as pe-
quenas e médias disputas que se favore-
cem da Adjudicação”, disse o advogado.

Além da Inglaterra, Austrália, Nova 
Zelândia, Singapura e Malásia têm a 
Adjudicação prevista em lei. África do 
Sul e Hong Kong, assim como o Brasil, 
a Adjudicação é voluntária.

Em seguida, o arquiteto america-
no Christopher Miers expôs a expe-
riência em Adjudicação na Inglaterra. 
“Foi realmente transformador.” Des-
tacou a importância de o adjudicador 
ser imparcial e independente, e a de-
cisão precisa ter argumentos claros. 

Na Inglaterra, o procedimento tem 

prazo de 28 a 42 dias. Segundo ele, esse 
prazo pode ser prorrogado, caso as par-
tes concordem. “Se o prazo acordado 
não for respeitado, a Adjudicação será 
considerada inválida.” Os argumentos 
para a tomada de decisão precisam ser 
muito bem claros. Miers disse também 
que na maior parte dos casos, a decisão 
é aceita sem questionamentos

O arquiteto alertou que a CMA-
-IE, ao iniciar esse tipo de método, ne-
cessita ter uma lista de adjudicadores, 
um código de conduta e também fazer 
a publicidade da Adjudicação.

Barbara Galvão, gerente de con-
tratos, da Camargo Corrêa, e Maria de 
Castro Nichelin, diretora jurídica, da 
Arteris, participaram da mesa redonda 
mostrando a perspectiva do proprietá-
rio e do contratante.

Regulamento
As regras para o início do método 

de Adjudicação na CMA-IE ainda 
estão em análise. Entretanto, Marcelo 
Mesquita antecipou que, diferente-
mente da Inglaterra, está propondo 
dois adjudicadores – um advogado para 
questões contratuais e um engenheiro 
para questões técnicas da obra – e o ca-
lendário para se conceder a decisão será 
de 45 dias, e não de 28 dias.

Curso
O curso de Adjudicação será orga-

nizado pela CMA-IE, em parceria com 
a The Chartered Institute of Arbitra-
tors (CIArb), localizado em Londres 
(Inglaterra). Será dividido em quatro 
módulos: o primeiro sobre legislação, 
o segundo sobre os procedimentos da 
Adjudicação, o terceiro para formação 
de adjudicadores e o quarto para a ho-
mologação dos adjudicadores. Ainda 
sem data definida. IE

cma-ie acampamento

Localizado às margens da Repre-
sa Billings, no ABC Paulista, o 
clube do Instituto de Engenha-
ria dispõe de 25 alqueires, com 

6.300 m² de área construída.  Além dos 
engenheiros, todo profissional de nível 
superior completo, em qualquer ativi-
dade, poderá se associar ao Instituto de 
Engenharia e, consequentemente, dis-
por dessa área de lazer. 

Esse parque destinado aos associa-
dos também está disponível para rece-
ber grupos de comunidades e pessoas 
interessadas na locação dos espaços dis-
poníveis para prática esportiva, como:

Dois campos de futebol; 
Oito quadras de tênis;  
Duas piscinas (adulto e crianças); e 
Quadra poliesportiva.

Acampamento dos Engenheiros: 
conheça e aproveite

Além de hípica com baia e pi-
cadeiros, trilhas, espaço náutico, 
salão de jogos, berçário, vestiários, 
salão de festa,  lanchonete e chur-
rasqueiras. 

Tudo isso em meio a muito ver-
de, com vegetação da Mata Atlânti-
ca preservada e com várias espécies 
da nossa flora de alta relevância am-
biental. 

Grupos de futebol, críquete, 
rúgbi e tênis já praticam os esportes 
no Acampamento regularmente. 

Em breve serão ministradas au-
las de tênis, além de passeios ecoló-
gicos monitorados. 

Neste ano, já estarão disponíveis 
aulas de hidroginástica e natação, 
em nosso parque aquático.

Contatos 
Para se associar ao Instituto de 

Engenharia, envie um e-mail para   
secretaria@iengenharia.org.br  ou li-
gue (11)3466-9230.

Para locação dos espaços de es-
porte e lazer ou agendamento  de 
visitas em grupos, envie um e-mail 
para riberroger1@gmail.com ou ligue 
(11) 4358-1257 – Kelen.

Como chegar 
Estrada dos Alvarengas,  11205, 

Km 25.5 - bairro Acampamento dos 
Engenheiros - SBC - divisa com o 
município de Diadema, ao lado do 
condomínio Parque Jandaia. 

Acesso também pelo km 22 da ro-
dovia dos Imigrantes. 

Em agosto, o Acampamento dos Engenheiros recebeu um jogo amistoso dos 
times de Futebol Americano  Diadema Diamond e Ribeirão Pires Vikings. O 
placar f inal de jogo Vikings 26 x 12 Diamond.

Cerca de sessenta pessoas assistiram ao jogo, cujas próximas partidas 
acontecerão em setembro. 

para saber mais sobre o 
Acampamento

Clique aqui

IE

Acampamento dos Engenheiros sedia campeonato de futebol americano
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Barbara Galvão, Marcelo Mesquita, Maçahico Tisaka (diretor-superintendente da CMA-IE), Christopher 
Miers, Camil Eid (presidente do Instituto de Engenharia), Maria de Castro Nichelin e Jorge Jobim, vice-
-presidente do IBDiC (Instituto Brasileiro de Direito da Construção)

mailto:secretaria@iengenharia.org.br
mailto:riberroger1@gmail.com
http://www.iengenharia.org.br/site/noticias/exibe/id_sessao/4/id_noticia/9434/Conhe%C3%A7a-o-Acampamento-dos-Engenheiros--e-saiba-como-usufruir-desta-%C3%A1rea-de-lazer-do-Instituto
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divisões técnicas divisões técnicas

Daniel Pocay, engenheiro 
mecânico formado pela 
Faculdade de Engenha-
ria de Sorocaba, assu-

miu a Diretoria de Agronegócio 
do Instituto de Engenharia. Ele 
disse que conheceu o Instituto 
quando ainda estava na faculdade 
e buscava cursos, palestras e deba-
tes voltados à engenharia. “Desde 
que fiz uma visita à sede do Ins-
tituto, acompanho as atividades 
da entidade. A cada dia aprendo 
algo diferente com a experiência 
de todos os colaboradores, cada 
um com grandes histórias e vi-
vências.”

Pocay é também especialista 
em Gestão de Obras Industriais 
pelo Instituto de Educação Tec-
nológica e cursa MBA em Ges-
tão de Agronegócio pela FGV. 
Além disso, é diretor de Negócios 
& Engenharia da TSG Indústria 
Mecânica, empresa de engenha-
ria, fabricação e instalação de 
plantas completas no ramo do 
agronegócio.

 

Departamento de Agronegócio

Por que o Instituto de Enge-
nharia decidiu reativar a Depar-
tamento de Agronegócio? 

O Instituto de Engenharia, 
assim como sempre fez, acom-
panha as atividades de grande 
importância do Brasil, como os 
grandes projetos rodoviários. O 
interesse veio do presidente do 
Instituto, Camil Eid, junto com 
o Secretário da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, que me 
sugeriram retomar as atividades 
da pasta em conjunto com a vice-
-presidente Miriana Marques e 
o novo vice-diretor do Departa-
mento, Rogerio Salgado.

Assim, fizemos várias reuni-
ões para traçar um plano de ação 
e atuação. Hoje estamos forman-
do a equipe e as divisões técnicas, 
que a princípio serão três: agrí-
cola, com foco em produtividade, 
por exemplo, desenvolvimento de 
sementes, processos, defensivos e 
tecnologia de máquinas agrícolas 
etc; processamento - agregação 

de valor por meio de fábricas e 
destilarias -, como biodiesel, eta-
nol, farelo, discussão sobre tecno-
logia, incentivos fiscais, créditos e 
legislação etc; logística, com foco 
em reduzir os custos Brasil, com 
mais eficiência no escoamento da 
produção agrícola, desde o campo 
até os portos. 

Como o agronegócio sem-
pre foi uma das atividades mais 
importantes na economia, ainda 
mais agora com o setor aquecido, 
não poderíamos ficar de fora, pois 
temos um corpo técnico fantás-
tico que poderá colaborar muito 
com novas ideias.  

 
Com qual objetivo?
O objetivo é de termos um 

canal de engenharia voltada para 
o Agronegócio. Vamos discutir 
novas ideias, estudar melhorias 
nas diversas vertentes que o tema 
abrange, fazer parcerias com as 
entidades, cooperativas, empre-
sas, imprensa e lideranças públi-
cas, debater as necessidades de 
mercado, a evolução tecnológica e 
divulgar nossas atividades. 

 
Quais são os temas de discus-

são dessa área?
Nossa linha de atuação pla-

nejada para o Departamento de 
Agronegócio será voltada para 
toda a cadeia produtiva envolvida 
no setor, resumindo podemos se-
guir, a princípio, em três etapas já 
citadas: agrícola, processamento e 
logística. A cada tópico criaremos 
uma Divisão Técnica dedicada, 
na qual os coordenadores terão a 
missão de se reunir com os envol-
vidos e avaliar os temas a serem 
debatidos. 

 

Quais são os benefícios e a 
importância desse tema?

Faz com que o Instituto de 
Engenharia contribua para a so-
lução de gargalos prejudiciais ao 
desenvolvimento do setor. É pra-
xe na Casa mobilizar setores da 
economia e do mundo científico 
da engenharia visando apresentar 
possíveis soluções que benefi-
ciem a sociedade. Assim como é 
feita gestão do PDCA (plan, do, 
check and act) que é um dos ci-
clos estudado no PMBOK. Cada 
caso é planejado, desenvolvido, 
checado, avaliado os resultados e 
aperfeiçoado.  

 
Qual é a sua avaliação do 

agronegócio em nosso País?
Estou otimista e vendo muita 

evolução acontecendo. Há inves-
timentos da iniciativa privada, 
que sempre acreditou na pujança 
do agronegócio brasileiro, com-
petindo com muito dinamismo 
no mercado mundial. Está se in-
vestindo nas melhorias genéticas 
das sementes, no aproveitamento 
melhor de solos e clima, nas tec-
nologias de ponta de máquinas e 
implementos utilizados no campo 
e armazenagem. 

Novos e modernos portos ma-
rítimos e fluviais estão sendo cons-
truídos pelas grandes commodities. 
Falta o governo acompanhar esse 
ritmo, o que, infelizmente, não está 
acontecendo, pois é preciso que exis-
tam acessos e corredores dignos aos 
portos para a produção ser escoada 
com segurança, rapidez e menores 
custos, além de estradas para tirar a 
produção do campo. Ou seja, parte 
da logística é tarefa do governo que, 
no entanto, exige sustentabilidade. 
As reuniões técnicas visam apre-
sentar propostas para o aperfeiçoa-
mento dos modais de logística, no-
vas técnicas de plantio e produção e 
novo conceito de armazenagem etc, 

Fernanda Nagatomi 

tem novo diretor

além de ouvir os setores para dar se-
guimento às prioridades que o mer-
cado exige. 

O agronegócio em nosso País 
tem feito a sua parte. Recente-
mente, foram publicados os da-
dos da Conab, em que o Brasil 
bateu um novo recorde na safra 
2014/2015 de grãos, que deve 
chegar a 208,8 milhões de to-
neladas. Estamos obtendo os 
melhores resultados, comparado 
aos países produtores, apesar de 
toda a dificuldade. O Brasil tem 
grande potencial para crescer e 
consolidar sua liderança no agro-
negócio.

 
Quais foram as contribuições 

do secretário de Agricultura do 
Estado de São Paulo, Arnaldo 
Jardim, que inaugurou, em agos-
to, a nova fase do Departamen-
to?

O secretário é um grande 
amigo e colega dos dirigentes e 
associados do Instituto de En-
genharia. A sua palestra marcou 
a instalação do Departamento 
motivando e incentivando ainda 
mais os seus membros pela sua 
grande experiência. Acreditamos 
muito na capacidade do secre-
tário Arnaldo Jardim, por isso o 
convidamos para esse importante 
evento.

 
Como está o planejamento 

para o segundo semestre deste 
ano?

A proposta é ouvir todos os 
segmentos da cadeia produtiva do 
agronegócio e diagnosticar os as-
suntos que devemos priorizar para 
discutir, articular e mobilizar, para 
juntos - com outras entidades pú-
blicas, privadas, terceiro setor e de 
classe -, obtermos avanços signi-
ficativos para o desenvolvimento 
sustentável e seguro do setor. O 
Instituto pode ser um importante 
ator nessa tarefa.

A Secretaria de Atividades 
Técnicas receberá, até o dia 30 de 
outubro, as inscrições dos traba-
lhos candidatos à premiação anual. 
Conforme o Regimento das 
Divisões Técnicas, Departamento 
de Engenharia e Colegiado 
Técnico, cada Divisão poderá 
selecionar dois trabalhos para 
concorrer em cada uma das 
seguintes categorias:  
 
- Melhor Trabalho Técnico do Ano;  
- Melhor Trabalho do Ano
 analisando temas de interesse do
 setor público; e 
- Melhor Trabalho do Ano
 analisando temas ligados ao
 exercício da profissão. 

Os trabalhos candidatos à pre-
miação deverão ser encaminha-
dos  à vice-presidente de Ativida-
des Técnicas, em três exemplares 
impressos na língua portuguesa 
ou gravados em DVD ou qualquer 
outro meio disponível e acompa-
nhados de currículo do autor ou 
autores. 

Os concorrentes deverão 
ser associados ao Instituto de 
Engenharia há pelo menos 90 
dias.  Informações pelo e-mail 
divtec@iengenharia.org.br. 

Premiação das
Divisões Técnicas

2015
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do setor agropecuário 
no País.

Para ver a apre-
sentação do secretário, 
clique aqui. 

Crea 
O presidente do 

Crea-SP, Francisco 
Kurimori, aproveitou 
o evento para infor-
mar que a entidade vai 
investir no aperfeiço-
amento profissional, 

com a criação da Fundação Crea. “A 
lei 5.194, que instituiu o nosso Con-
selho Profissional, estabelece em seus 
artigos que parte da renda das multas 
deverão ser aplicadas em aperfeiço-
amento profissional, mas isso nunca 
foi feito. Agora nós resolvemos apli-
car essa lei”, contou Kurimori.

O engenheiro também explicou 
que os cursos de engenharia ensi-
nam as técnicas. No entanto, quando 
o profissional entra no mercado de 
trabalho, precisa ter outros conheci-
mentos que não são abordados na fa-
culdade, como noção de gestão, mer-
cado, idiomas, política e direito, entre 
outros. A Fundação Crea oferecerá 
esses conteúdos para os profissionais.

A outra novidade será a criação 
do Shopping Crea, que será  um sis-
tema de busca por meio de um portal. 
Qualquer cidadão paulista que preci-
sar de algum trabalho de engenharia 
chegará ao profissional que precisa 
contratar. Dessa forma, a entidade 
mudará de perfil, deixará de ser um 
órgão apenas fiscalizador e cartorial 
e passará a ser também um órgão 
prestador de serviço. “É um grande 
desafio de médio prazo e com investi-
mento baixo, mas o maior patrimônio 
nós já temos que é o cadastro dos pro-
fissionais”, finalizou o presidente.

divisões técnicas

IE

Marília Ravasio

Arnaldo Jardim reinaugura
Departamento de Agronegócio

A palestra “Os Desafios do 
Agronegócio Paulista e Bra-
sileiro” aconteceu em agosto, 
na sede do Instituto de En-

genharia, com o objetivo de reativar 
as atividades do Departamento de 
Agronegócio e contou com a partici-
pação do engenheiro civil e secretário 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. 

Participaram também da mesa 
Camil Eid, presidente do Instituto 
de Engenharia; Francisco Kurimo-
ri, presidente do Crea-SP; Miriana 
Marques, vice-presidente de Ativida-
des Técinca do Instituto de Engenha-
ria; Rubens Rizek, secretário adjunto 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, e Daniel Pocay, 
diretor do Departamento de Agrone-
gócio do Instituto de Engenharia.

Miriana Marques iniciou os tra-
balhos falando da história e da im-
portância do Instituto de Engenharia, 
que comemorará o centenário no pró-
ximo ano. “O Instituto de Engenharia 
é composto por homens e mulheres 
que fizeram a engenharia no Brasil. 
Nós temos engenheiros que estão 
fazendo a engenharia e nós temos os 
estudantes que farão a engenharia.”

“Daniel Pocay, que assumiu como 
diretor do departamento, chegou ao 
Instituto cheio de ideias novas e que-
rendo assumir essa grande responsa-
bilidade que é tocar um departamen-
to aqui dentro”, afirmou Miriana.

Pocay disse que o departamento 
está sendo reativado, principalmente 
pelo momento que o agronegócio 
vive hoje no País. “Vamos inaugurar 
o departamento com a palestra do 
secretário e, de acordo com o que ele 
falar aqui hoje, iremos nortear as nos-
sas ações”, explicou.

O secretário adjunto Rubens 

Rizek falou que uma das vantagens 
comparativas do País é o setor de 
agronegócios. “A produtividade do 
algodão cresceu 400% em 20 anos e 
tem espaço para crescer mais. A pro-
dução de açúcar e etanol no País, nos 
últimos 30 anos, cresceu 300%, mas 
nós achamos que, nos próximos dez 
anos, crescerá mais 40%. Produtos 
que hoje são caros e que são produ-
zidos em regiões restritas do mundo, 
temos condições de adaptar para de-
senvolver aqui, com a tecnologia e a 
engenharia agronômica”, relatou. 

Um gargalo citado por Arnaldo 
Jardim foi a questão do armazena-
mento. “Temos em média 30% de 
perda na colheita, no transporte, no 
local de armazenamento e no trans-
porte final até o local de processa-
mento. Isso deve ser melhorado. O 
País teve safras de soja e de milho, em 
que não havia local para armazenar 
os produtos, que ficavam de uma se-
mana a dez dias dentro do caminhão 
esperando para serem entregues”, 
afirmou Jardim.

Ele finalizou dizendo que, apesar 
de São Paulo ser o maior produtor de 
açúcar, etanol, borracha, laranja e carne 
de peixe criado em ambientes fecha-
dos, entre outros, o estado precisa ser o 
centro da produção do conhecimento 
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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, vários 
deles com transmissão ao vivo pela TV Engenharia, sobre as-

suntos fundamentais para o dia a dia do engenheiro. Mui-
tos desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, audi-
tórios 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

http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/as...
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/sLW1Z

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

anuncio cursos 2015.indd   1 3/30/15   3:26 PM

http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot9424.pdf
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visita técnica

As operações comerciais do 
VLT terão início em janeiro 
de 2016. Essa foi uma das 
informações fornecidas pelo 

palestrante Carlos Romão Martins, 
gerente de Sistemas da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo –EMTU/SP– e gestor da 
obra do Veículo Leve Sobre Trilhos – 
VLT –, durante apresentação feita em 
setembro, na sede do Instituto de En-
genharia. Posteriormente, os partici-
pantes seguiram para uma visita técnica 
à operação-teste do VLT entre Santos e 
São Vicente (litoral de São Paulo).  

Iniciativa do governo do estado de 
São Paulo, o VLT faz parte do Sistema 
Integrado Metropolitano (SIM), com o 
projeto de reestruturação do transporte 
público da Baixada Santista, gerenciada 
pela Secretaria dos Transportes Metro-
politanos, por meio da EMTU.

O VLT é um veículo não poluente, 
de piso baixo –ao nível do chão–, facili-
tando o deslocamento de pessoas com 
dificuldades de locomoção, e é o único 
a operar com capacidade para 400 pas-
sageiros em cada composição. 

São veículos com janelas amplas, ar 
condicionado, luminárias de led (siste-
ma que converte mais de 80% da ener-
gia em luz), espaço para cadeirantes e 
obesos e portas instaladas nas platafor-
mas de embarque que abrem de ma-
neira sincronizada com as dos VLTs.

Foram adquiridos 22 veículos com 
as seguintes características: 2,65m de 
largura; 45m de comprimento; andam 
a uma velocidade de 25 km/h em mé-
dia, podendo chegar até a 80 km/h e 
cada veículo possui sete módulos in-
terligados com passagem de um para 
o outro. Terão também sistemas que 

Com grande ansiedade, rapi-
damente o auditório lotado 
se transformou em um ôni-
bus cheio, e não apenas de 

engenheiros, como também de estu-
dantes de engenharia, arquitetos, tec-
nólogos das mais diversas formações, 
profissionais liberais e economistas.

O costumeiro trânsito da Rodovia 
Anchieta não desanimou nenhum dos 
presentes, brindados por uma espécie 
de mesa redonda entre representantes 
do Instituto de Engenharia e represen-
tantes da construção do VLT Santos–
São Vicente. A discussão sobre custos 
de projeto, problemas burocráticos em 
obras de grande porte e diversos temas 
pertinentes ao avanço da Engenharia 
no Brasil dominou o interesse dos 
viajantes até chegarmos à Estação Pi-
nheiro Machado, em Santos.

O café da manhã, oferecido cor-
dialmente pelos representantes do 
projeto, foi quase que deixado de lado, 
de tão grande que era a ansiedade ge-
ral em realizar a viagem no VLT.

Devagar e quase que demonstran-
do preocupação e gentileza, avançan-

Operações comerciais do VLT
terão início em 2016

Marília Ravasio

incluem o suprimento de energia, sina-
lização, telecomunicações e controle de 
arrecadação e de passageiros.

Martins disse que o Centro de 
Controle Operacional –CCO–, será 
implantado no Pátio Porto e, por meio 
dele, será feito o monitoramento da 
movimentação dos veículos, troca de in-
formações com os condutores, controle 
da alimentação elétrica (subestações), 
controle da arrecadação e interlocução 
com a Polícia Militar e CET/Santos.

Já foram entregues as estações 
Mascarenhas de Moraes, São Vicente, 
Antônio Emmerich, Nossa Senhora 
das Graças e José Monteiro, em São 
Vicente, e Pinheiro Machado e Nossa 
Senhora de Lourdes, em Santos. Ain-
da estão previstas as estações: Terminal 
Barreiros, Itararé e João Ribeiro, em 
São Vicente; Bernardino de Campos, 
Ana Costa, Washington Luís, Con-
selheiro Nébias e Terminal Porto, em 
Santos. Outras estações ainda estão 
em fase de licenciamento, são elas: 
João Guerra, Universidades, Mercado, 
Poupatempo, Mauá, São Bento, Valon-
go, José Bonifácio, Bittencourt, Rangel 
Pestana, Almeida Moraes e Taman-
daré, todas em Santos. Estão também 
concluídos o viaduto do Emmerich e 

o trecho de via permanente entre as es-
tações Mascarenhas de Moraes e José 
Monteiro, com 3,5km de extensão.

"A operação-teste do VLT entre as 
estações Mascarenhas de Moraes, em 
São Vicente e Pinheiros Machado, em 
Santos, acontecem de segunda a sexta-
-feira, das 11h às 14h, com o objetivo 
de atender os usuários que precisam 
se deslocar entre as duas cidades no 
horário do almoço. O trem segue pa-
rando em todas as estações até chegar 
próximo ao Canal dos Barreiros, em 
São Vicente. Desde o início dos testes, 
o VLT já transportou mais de 61 mil 
passageiros", explicou Martins.

A população dos nove municípios da 
Região Metropolitana da Baixada San-
tista –Bertioga, Cubatão, Guarujá, Ita-
nhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Gran-
de, São Vicente e Santos–  vai usufruir 
dos benefícios do VLT, já que haverá 
menos ônibus em circulação, menos po-
luição sonora, além da redução do tempo 
gasto nas viagens entre os municípios.

O evento contou com cerca de 50 pes-
soas e foi organizado por Roberto Barto-
lomeu Berkes, vice-presidente de Assun-
tos Internos do Instituto, e pelo diretor de 
Visitas Técnicas e de Lazer do Instituto 
de Engenharia, Sokan Kato Young. Da 
EMTU/SP, estiveram também presentes 
o Luiz Carlos Pereira Grillo, assessor da 
Superintendência de Engenharia e Pla-
nejamento, e o gerente de Marketing Ins-
titucional, Eliel Cardoso.

Leia ao lado relato sobre a Visita 
Técnica do VLT entre Santos e São 
Vicente.
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Carlos Romão Martins, Roberto Bartolomeu 
Berkes e Sokan Kato Young
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Relato sobre a Visita Técnica
do VLT Santos – São Vicente

Alexandre Rigonatti
do sobre seus trilhos, o enorme veí-
culo do tamanho de dois vagões do 
metrô abordou à plataforma de pas-
sageiros, com seus bancos novos e 
vazios. Fruto de um enorme esforço 
conjunto de diversas áreas foi visto 
pelos mais jovens com admiração, 
enquanto que os mais experientes o 
viam como resultado de muito esfor-
ço. Assim o grupo entrou no A003.

Ao entrar no VLT, o grupo inteiro 
começou a apontar detalhes do veícu-
lo, cada um a seu modo, cada um à sua 
experiência. Ao circular pelo corredor 
podia-se ouvir: "cada porta terá um 
comando individual de abertura, atra-
vés desse botão. Isso poupará o siste-
ma de ar-condicionado" e, também, 
"provavelmente as rodas estão ali, ali e 
lá".  Ao fim do corredor, a cabine esta-
va aberta para fotos. 

Após a Estação Nossa Senhora de 
Lourdes, passamos pelo túnel entre 
Santos e São Vicente, com extensão de 
aproximadamente 95 metros. Após o 
túnel, a parte mais interessante do pas-
seio; praia de um lado, teleférico do ou-
tro, parque de diversões e ilha Porchat. 

A percepção de tudo isso de dentro do 
VLT fez com que todos nós concor-
dássemos: finalmente nós, brasileiros, 
também temos infraestrutura.

Da estação Pinheiro Machado, em 
Santos, até a estação Mascarenhas, em 
São Vicente, a viagem teve extensão de 
4,3 km, 20 minutos e 29 segundos de 
tempo total. O tempo de movimenta-
ção foi de 12 minutos e 21 segundos, 
o restante foi o tempo parado em esta-
ções. A velocidade média de movimen-
tação é de 21,02 km/h e a velocidade 
máxima registrada foi de 42,64 km/h. 
As estações ao longo do trajeto são: 
- Pinheiro Machado
- Nossa Senhora de Lourdes
- José Monteiro
- Nossa Senhora das Graças
- Antônio Emmerich
- São Vicente e
- Mascarenhas

Ao chegar à Estação Mascare-
nhas, o grupo desceu e esperou outro  
VLT na plataforma oposta. E então 
foi realizada a viagem de volta até 
a estação Pinheiro Machado. Ao se 
aproximar da plataforma, o badalo de 
um sino acionado eletronicamente ao 
toque de um botão fazia a ponte en-
tre antigas lembranças de um bonde 
e novas tecnologias. 

De volta ao ônibus, foi promovida 
grande integração, cada um dos pre-
sentes dividiu suas impressões e suas 
atividades profissionais, demonstran-
do mais uma vez o sucesso do Instituto 
de Engenharia em manter sua missão 
de promover a Engenharia em benefí-
cio do desenvolvimento e da qualidade 
de vida da sociedade. 

Alexandre Rigonatti 
segundo diretor secretário 

do Instituto de Engenharia
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Vista da 
plataforma do VLT

VLT da Baixada 
Santista
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e confira o material técnico

Clique aqui

visita técnica

http://www.iengenharia.org.br/site/noticias/exibe/id_sessao/7/id_noticia/9543/Sistema-Integrado-Metropolitano---Ve%C3%ADculo-Leve-sobre-Trilhos-VLT
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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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Na mesma semana em que 
houve o debate sobre o par-
celamento e ocupação do 
solo nos bairros de Vila Ma-

riana e Aricanduva, o vereador José Poli-
ce Neto ministrou no Instituto de Enge-
nharia a palestra “O novo zoneamento e 
a sua importância para São Paulo”.  

O evento, que foi realizado em 
setembro, contou com a presença de 
vários estudantes das universidades 
Anhanguera e Uninove. Por esse moti-
vo, a palestra teve uma introdução bem 
didática. A reflexão inicial foi o funda-
mento da propriedade e sua utilidade. 
“Eu sou o autor da lei que traduziu na 
cidade de São Paulo a função social da 
propriedade, tentando reconhecer que,  
quando se tem uma retenção especu-
lativa muito grande dentro da cidade, 
há uma expulsão significativa da par-
cela da população que não consegue 
ter acesso à terra urbana, o que limita 
a sua possibilidade de ter qualidade de 
vida. A cidade tem nesse momento um 
departamento de Controle da Função 
Social da Propriedade, na busca diária 
de uma cidade justa. A lei de parcela-
mento de ocupação de solo é um dos 
elementos que pode garantir isso”, ex-
plicou Police Neto.

Foi demonstrado um breve histó-
rico sobre o momento em que o zone-
amento invade a cidade de São Paulo, 
a partir de 1925, com a primeira se-
ção de cadastro, até chegar em 1972, 
quando foi proposta e sancionada a 
Lei Geral de Zoneamento, mode-
lo usado até hoje. “Temos de ter em 

São Paulo em pauta:
 o novo zoneamento da cidade

Isabel Dianin

O zoneamento irá tratar de três elementos fundamentais: como se parcela e 
quais os tamanhos dos lotes, como podem ser ocupados, qual é a intensidade 

dessa ocupação, e qual será sua ocupação

mente que parcelamen-
to e ocupação do solo e Plano 
Diretor são tentativas de traduzir em 
texto um plano para a cidade”, diz.

Entrando no assunto Novo Zone-
amento para São Paulo, Police Neto 
expôs os conceitos norteadores, como 
o território urbano com o agrupamento 
das zonas de forma articulada, a conso-
lidação das matérias de parcelamento e 
o uso e ocupação do solo em uma úni-
ca lei, visando: a moradia - uma cidade 
compacta, incentivando o adensamento 
ao longo dos corredores de transporte 
coletivo e reduzindo custos de pro-
dução e locomoção; a qualificação do 
bairros; o desenvolvimento econômico 
- com estratégias para melhor distri-
buição das atividades econômicas no 
território e melhoria do ambiente de 
negócios e dos procedimentos de licen-

ciamento; a transformação da cidade 
acompanhando medidas de qualifica-
ção ambiental,  manutenção das áreas 
tombadas e indicação de novas áreas 
para tombamento. “Até hoje a proteção 
dos patrimônios histórico e cultural era 
indicado apenas por letrados, agora há 
um ambiente leigo e popular que pode 
indicar que aquele imóvel é importante 

para o bairro, faz par-
te da história daquela 
ocupação,  o que não 
poderia ser considerado 
pelos técnicos”, afirma.

Como sociólogo, 
Police Neto enfatizou 
que quem acaba por 
votar as leis que es-
tabelecem regras para 
produção da cidade são 

pessoas de vários extratos da socie-
dade, de vários segmentos sejam téc-
nicos/científicos ou não. Para ilustrar 
isso, ele distribuiu para a plateia uma 
cartilha com detalhes do “Plano Dire-
tor Estratégico do Município de São 
Paulo”.  Desenvolvido pela Prefeitura 
de São Paulo para facilitar o acesso da 
população aos conteúdos da nova lei, 
com as dez estratégias do Plano.

O evento foi aberto pelo presi-
dente e vice-presidente de Ativida-
des Técnicas do Instituto, respec-
tivamente, Camil  Eid e Miriana 
Marques. O encerramento foi rea-
lizado por Marcos Moliterno, vice-
-presidente de Relações Externas. A 
realização foi da  Vice-Presidência 
de Atividades Técnicas.

Cartilha, distribuída durante 
a palestra, tem como objetivo 

facilitar o acesso da população 
aos conteúdos da nova lei

IE
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crea-sp

Prefeito de Tietê (SP) visita 
Instituto de Engenharia

Presidente Camil Eid (centro), vice-presidente 
José Olímpio Dias de Faria (1º à esq.) e o conse-
lheiro Antonio Maria Claret Reis de Andrade (1º 
à dir.) receberam o prefeito de Tietê (SP), Manoel 
Carvalho (2º da esq. para a dir.), e o engenheiro 
associado Geraldo Camargo (4º da esq. para a dir.) 
na sede do Instituto de Engenharia, em setembro.

Relações Instituto e Clube 
de Engenharia

O ex-presidente do Clube de Engenharia, Francis 
Bogossian (1º à dir.), participou de almoço, em setem-
bro, na sede do Instituto de Engenharia, acompanha-
do do presidente Camil Eid (2º à dir.), do vice-pre-
sidente de Administração e Finanças, José Olímpio 
Dias de Faria (centro), do vice-presidente de Relações 
Externas, Marcos Moliterno (1º à esq.), e do assessor 
da Presidência, Victor Brecheret Filho (2º à esq.).

Fo
to

: C
la

ud
io

 S
ilv

a

Confraria do Vinho é reativada

Desativada desde outubro de 2012, a Societa - confraria 
do vinho -, criada pelo engenheiro Reginaldo Paiva, foi rea-
tivada em agosto, com a coordenação da engenheira Cibeli  
Monteverde.

Cibeli afirmou que, na época da desativação, o engenhei-
ro Rui Arruda Camargo, coordenador da confraria, deixou a 
função devido a outros compromissos.

Segundo a coordenadora, as reuniões acontecerão uma 
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Para incrementar suas ações 
de fiscalização, o Crea-SP 
continua realizando testes 
com Veículo Aéreo Não 

Tripulado – VANT, conhecido po-
pularmente como drone. No primeiro 
semestre deste ano ocorreu uma ins-
peção aérea sobre a fábrica da Honda, 
uma extensão de 100 mil m² de área 
recém-construída localizada na cidade 
de Itirapina (SP). 

Outra missão que durou dois dias 
sobrevoou a Rodovia Castelo Branco 
na região de Sorocaba com o intuito de 
inspecionar construções nas proximi-
dades; dentre os registros foram encon-
trados galpões industriais em fase de 
construção, a ampliação da fábrica da 
Toyota, e a construção de um aeroporto 
executivo – obras cuja responsabilidade 
técnica é verificada pelo Conselho.

Com o intuito de mapear espaços 
e situações passíveis de fiscalização, os 
sobrevoos têm registrado imagens que 
servem como apoio ao trabalho reali-
zado pelos Agentes Fiscais do Crea-SP.

As atividades do Conselho, uti-
lizando as aeronaves não tripuladas, 
começaram em 2013, atendendo ini-
cialmente às necessidades específicas 
da área de Engenharia de Minas e 
Geologia, e, em 2014, a utilização da 
nova ferramenta foi estendida à área 
de Engenharia Civil, dando prosse-
guimento com o número de quatro 
missões por mês neste ano.

Mercado  - Recentemente alunos 
de Engenharia Mecânica do Centro 
Universitário da FEI desenvolveram 
um projeto chamado ASA-V, um dro-

Crea-SP realiza
novos testes com drones

Área fiscalizada é uma das maiores obras civis 
em execução no Estado

ne capaz de monitorar fazendas de até 
250 hectares em uma hora e captar 
imagens, dispensando o percurso a 
pé. Em comparação aos VANTs en-
contrados no mercado, que fazem esse 
mesmo trabalho, o ASA-V apresenta 
dois importantes diferenciais: pode 
voar de forma autônoma, pois é pré-
-programado por celular, tablet ou 
computador; e tem um custo menor: 
está avaliado em cerca de R$ 60 mil 
(produzido com material nacional), 
enquanto produtos semelhantes ultra-
passam 150 mil reais no mercado.

O Facebook também aposta nesse 
novo mercado e anunciou que está de-
senvolvendo drones para levar Internet 
a lugares sem conexão. A nave não tri-
pulada terá envergadura de mais de 48 
metros e tem como objetivo dar acesso 
à Internet para mais de cinco bilhões 
de pessoas ao redor do mundo.

Legislação  - Os drones são fa-
cilmente encontrados no mercado e 
podem ser adquiridos por qualquer 
pessoa, mas o seu uso só pode aconte-

cer mediante a pré-
via autorização dos 
órgãos responsáveis 
pelo espaço aéreo 
nacional.

Segundo a as-
sessoria de imprensa 
da ANAC, a auto-
rização do órgão é 
condição necessária, 
porém não suficien-
te, para a operação 
de sistemas de ae-
ronaves civis remo-

tamente pilotadas no Brasil. Também 
é necessário obter autorização do De-
partamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA). As competências 
da ANAC e do DECEA são comple-
mentares, portanto, ambas as autoriza-
ções são necessárias para esse fim.

A ausência de uma legislação 
para esta categoria de aeronaves não 
é uma exclusividade do Brasil. Re-
centemente, a Administração Fede-
ral de Aviação (FAA) divulgou uma 
proposta com um conjunto de regras 
para o uso do aeromodelo em territó-
rio norte-americano. O modelo pro-
posto limita o uso do equipamento na 
área comercial, o que frustrou muitas 
empresas que aguardam a regulamen-
tação para o uso em entregas.

A França aprovou, em 2012, uma 
legislação de aeromodelismo para uso 
civil, mas ainda carece de uma legislação 
para o uso comercial do aeromodelo.

Fonte: Departamento de Comunicação
do Crea-SP

IE

acontece

Inspeção aérea sobre a fábrica da Honda

Cerca de 20 participantes estiveram nessa primeira reunião

vez por mês, com a orientação do enólogo e engenheiro Ivan 
Regina. “A nossa sugestão para as próximas reuniões é fazer 
a escolha de um país, verificar quais queijos e frios são pro-
duzidos nessa região e selecionar os vinhos para harmoni-
zar”, diz Cibeli.

A Societa é composta por um grupo de amigos que se 
reúne há muitos anos, sendo que a indicação é obrigatória 
para a participação nas reuniões.
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acontece agenda

CiClo De Palestras BiM na 
infraestrutura CoM soluções e 
teCnologia autoDesk

SoluçõeS pArA CApturAr, ViSuAlizAr 
e proCeSSAr DADoS eSpACiAiS 
3D ApliCADoS em projetoS De 
infrAeStruturA 
14 de outubro - das 19h às 20h30
Serão abordados como Lasers Scanners e Drones podem tra-
balhar de forma integrada com as ferramentas de projeto da 
Autodesk consistindo em um fluxo de trabalho dentro de sof-
twares como AutoCAD Civil 3D e ReCap.
Palestrante: Marcus Cardoso, tecnólogo em construções, 
trabalhou na Maubertec Engenharia em projetos viários 
e de saneamento básico como projetista e CAD Mana-
ger.  Atua na Frazillio Ferroni como especialista técnico 
de infraestrutura e instrutor ATC - Autodesk Training 
Center para as soluções InfraWorks e AutoCAD Civil 
3D. Recebeu premiações da Autodesk como Application 
Engineer of the Year e Destaque Técnico em 2009 e 2010. 
Desenvolveu a padronização para projetos viários, Civil 
3D Brazil Country Kit, disponibilizado pela Autodesk. 
Possui especialização Autodesk Civil Infrastructure. 

elAborAção De projetoS 
ferroViárioS
21 de outubro - das 19h às 20h30
Exibição de fluxos de trabalho para o desenvolvimento de 
projetos ferroviários utilizando as principais soluções presen-
tes na suíte de infraestrutura da Autodesk como o InfraWorks, 
AutoCAD Civil 3D e Subassembly Composer. 
Palestrante: Marcus Cardoso. 

projeto bim pArA SiStemAS 
eletromeCâniCoS
28 de outubro – das 19h às 20h30
Será apresentado um fluxo de trabalho BIM com a modela-
gem de componentes eletromecânicos de salas técnicas de pro-
jetos metroviários.  Serão abordadas também análises CFD- 
Computational Fluid Dynamics, do ambiente, para simulação 
térmica e de fluxos de fluidos, utilizando soluções Autodesk 
Inventor, Autodesk Revit MEP e Autodesk Simulation CFD. 
Palestrantes: Diego Faria, engenheiro químico pela Escola 
de Engenharia Mauá. Mestrando em Inovação na Constru-

ção Civil,  Poli-USP. Atua na Frazillio Ferroni como especia-
lista técnico de Plantas Industriais e Instalações Prediais. Par-
ticipou como consultor em projetos de implantação BIM de 
plantas industriais e instalações prediais para a Progen, Pöyry, 
Promon, CPOS, CPTM e Themag. Instrutor ATC - Au-
thorized Training Center de Revit, Navisworks, AutoCAD 
Plant 3D e Autodesk P&ID. Possui certificação Autodesk 
Revit MEP Professional, Revit Architecture Professional 
e especializações Autodesk Consulting, Advanced Process 
Plant e Advanced MEP engineering systems. 
Rodolfo Feitosa, técnico em mecânica industrial, formado 
pelo Senai, e cursando Engenharia Mecânica, USJT. Tra-
balhou na Autodesk adquirindo experiência nas tecnologias 
de manufatura - inventor, tecnologias para Simulação, Data 
Management, Visualização e AutoCAD. Atua na Frazillio 
Ferroni nas áreas de Manufatura, Data management, Plantas 
Industriais. Instrutor ATC - Autodesk Training Center de 
Autodesk de Inventor, Vault , Showcase e 3DS Max. 
Inscreva-se gratuitamente para o Ciclo de Palestras BIM 
pelo e-mail: divtec@iengenharia.org.br. 

Palestras

GerenCiAmento De mAnutenção 
hoSpitAlAr e hotelAriA
28 de outubro - das 19h30 às 21h
Abordará a importância da manutenção predial na preser-
vação do patrimônio físico e seus desdobramentos, aspectos 
sócio-econômicos, terceirização, ética profissional, análise de 
qualidade e produtividade nas operações, adequação de nor-
mas técnicas em antigas edificações e conhecimentos extra-
curriculares na manutenção predial. 
Palestrante: Nelson Viesti, engenheiro civil com mais de 25 
anos de experiência. Gerente de manutenção em vários hospi-
tais de São Paulo, assim como em hotéis, todos de grande porte. 

SiStemA De protenDiDoS utilizAnDo 
lAminADoS De fibrA De CArbono - 
trAnSmiSSão Ao ViVo
22 de outubro - das 20h às 21h30
Introdução ao sistema de protendidos de laminados, ensaios 
de desempenho em comparação com sistemas passivos, apli-
cações em obra e controle de qualidade e casos de estudo, siste-
ma de protendidos por gradiente térmico e novos desenvolvi-
mentos de sistemas de protendidos para estruturas metálicas.

800 anos de aprimoramento para chegar 
à engenharia das pirâmides de Gizé 

Com mais de 50 anos de estudos de egiptologia, o 
engenheiro civil, Marcos Geribello, ministrou no mês 
de agosto, no Instituto de Engenharia, a palestra “A 
Engenharia desvendando os mistérios das pirâmides 
do Antigo Egito”. O evento deu início às atividades 
das Quintas Culturais, iniciativa da Vice-Presidência 
de Assuntos Internos da Casa.

A exposição, rica em detalhes históricos e técni-
cos, foi ilustrada com fotos e vídeos do palestrante 
dentro e fora das pirâmides. A palestra focou o antigo 
império, no qual 90% das pirâmides foram constru-
ídas por uma mesma família. “A historia do Egito é 
muito longa, estamos falando em três mil anos. E esse 
período foi o mais produtivo”, explica o engenheiro.

Geribello expôs que as construções eram parte das 
providências iniciais após a coroação do rei. “Preparar 
a morte era a primeira atitude do rei. Para os homens 
comuns, isso era importante, pois ele era o represen-
tante dos homens no céu. Morria-se o Eu, mas a en-

tidade iria para o outro lado – por isso a preocupação 
em preservar o corpo.”  

As primeiras tumbas eram escavadas nas monta-
nhas, nas paredes dos vales. À medida em que a eco-
nomia da sociedade evoluía, alguns faraós dominantes 
construíram mastabas (em árabe, paredão), construção 
de tijolos ao Sol que formavam paredões onde pode-se 
entrar . “Eu não sou místico. Quem construiu isso tudo 
foram engenheiros. Foi gente. O desenvolvimento da 
tecnologia da construção da pirâmide levou, para ser 
apurado, mais de 800 anos. Começou de um jeito e 
foi lentamente crescendo. As primeiras pirâmides de 
pedra foram feitas na primeira dinastia.” 

Segundo projeto fictício feito pelos engenheiros 
do escritório de Geribello, para construir as três pi-
râmides de Gizé - Quéops, Quéfren e Miquerinos - 
foram necessários 35 mil homens sazonais e de quatro 
a cinco mil permanentes, em um período de 17 anos 
de trabalho.

Engenheiro Marcos Geribello reestreia as Quintas Culturais

Duo Alvarez se apresenta no 
Instituto de Engenharia

Os músicos Lêonidas e Alexandre Alvarez par-
ticiparam das Quintas Culturais do Instituto de 
Engenharia e tocaram Johann Sebastian Bach, Fer-
nando Sor, Heitor Villa Lobos, Isaías Sávio, Baden 
Powell, Enrique Granados e Cristian G. Scheidler. 

O próximo evento será o Concerto dos Co-
rais Vox Aeterna e Canticorum Jubilum, dia 5 de 
novembro, das 20h às 22h. Clique aqui e veja o 
programa.

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

Quintas
Culturai
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http://institutodeengenharia.org.br/site/agenda/exibe/id_sessao/2/id_evento/1589/Concerto-dos-Corais-Vox-Aeterna-e-Canticorum-Jubilum
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livros

Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia.  Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse www.iengenharia.org.br.
Os e-books são de acesso restrito aos associados do Instituto e estão disponíveis para consulta apenas na biblioteca.

Das peças que compõem o projeto básico, seguramen-
te o orçamento é a mais importante. Do estudo preliminar 
ao projeto executivo, o orçamento é um elemento baliza-
dor para a aprovação dos projetos. Nas licitações, o critério 
de julgamento é o da proposta de menor valor. Para o pla-
nejamento da obra a planilha do orçamento é o elemento 
básico em função da qual, são definidas as quantidades 
de homens-hora, os prazos parciais e totais, o cronograma 
físico-financeiro, a curva ABC de insumos e o plano de 
suprimento da obra. Durante a fase de construção, contra-
tante e contratada se relacionam por meio da planilha para 
elaboração das medições e faturas. Portanto, se elaborado 
de forma correta, o orçamento constitui importante fator 
de sucesso para qualquer empreendimento.

O livro apresenta, em linguagem botelhana, de forma 
resumida, prática e direta, os principais assuntos da Me-
cânica dos Solos e Fundações para obras comuns de cons-
trução civil. Aborda o estudo de tipos de solos, ensaios 
de caracterização, tipos e aplicações dos mais usados em 
fundações, aterros, obras estradais e casos ocorridos e in-
terpretados, facilitando a compreensão da matéria. Além 
disso, explica como, ao usar os conceitos de Mecânica 
dos Solos, uma construtora bem inovadora ganhou uma 
concorrência pública de execução de uma grande estação 
elevatória de esgotos sanitários. Fala também sobre o co-
lapso do maciço de terra do Açude de Orós (década de 
1960), no Ceará, e como foi reconstruído. 

Esse livro descreve aplicações práticas de conceitos 
de eletrônica, sistemas embarcados e microcontrolado-
res para o desenvolvimento de sistemas de aquisição 
de dados sem fio e monitoramento on-line de geração 
elétrica a partir de fontes renováveis de energia. O sis-
tema de monitoramento e aquisição de dados desen-
volvido em software livre é aplicável em diversas etapas 
dos processos de microgeração elétrica, por exemplo, 
na avaliação de potencial energético, no prognóstico 
de falhas na geração, na verificação prática de dados 
do projeto, bem como na otimização da eficiência do 
processo. É possível analisar quatro configurações de-
senvolvidas de sistemas de aquisição de dados, apre-
sentando vantagens.  

Essa obra introduz os princípios físicos da propagação 
e radiação das ondas eletromagnéticas, ligando aspetos te-
óricos e aplicações práticas na área das telecomunicações. 
Os conceitos teóricos são acompanhados de interpretação 
física para apreensão dos aspectos essenciais e o domínio 
de validade das aproximações efetuadas. Contém diversos 
exercícios resolvidos e inclui questões que permitem aferir 
da compreensão da matéria apresentada, bem como pro-
blemas propostos com as soluções.  Os principais temas 
abordados são: propagação em meios ilimitados; reflexão 
e transmissão em superfícies planas; guias planares metá-
licos, guias metálicos ocos e cavidades ressonantes; linhas 
de transmissão; fibras óticas e antenas lineares e agregadas.

Propagação e 
radiação de ondas 
eletromagnéticas

Maria João Martins / 
Isabel Ventim Neves
Lidel – 2015

Princípios da mecânica 
dos solos e fundações para 
a construção civil

Manoel Henrique 
Campos Botelho
Blucher – 2015

Orçamento de obras em 
foco: um novo olhar sobre a 
engenharia de custos

Roberto Sales Cardoso
Pini – 2014

Desenvolvimento de 
sistemas de aquisição de 
dados sem fio
 
Sandro Jucá / Paulo 
Carvalho / Renata Pereira
Ciência Moderna – 2014

agenda

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

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

Palestrante: Filipe Dourado, engenheiro especialista em estru-
turas, formado pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
– I.S.E.L.; CEO da Clever Reinforcement Ibérica, responsável 
pela fábrica de laminados de fibras de carbono, em Portugal, e 
consultor em diversas obras de reforço com compósitos.
Transmissão ao vivo da palestra pelo site  www.iengenha-
ria.org.br.
Inscreva-se gratuitamente para as palestras pelo e-mail: di-
vtec@iengenharia.org.br. 
 
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: 14/10/2015
Horário: 9h às 10h30o
Palestrante: Dr. Henrique Neme
Tema Específico: Lei de Mediação.

Data: 18/11/2015
Horário: 9h às 10h30
Palestrante: Dra. Fátima Bonassa Bucker
Tema Específico: O Dispute Boards v.s. prova pericial 
de Engenharia.

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

Cursos

pAtoloGiA DAS inStAlAçõeS 
elétriCAS
5 a 17 de novembro – das 19h às 23h
Fornecer aos profissionais da engenharia elementos estrutu-
rais que permitam identificar as origens e causas das principais 
anomalias que possam ou venham a surgir em instalações elé-
tricas de baixa tensão, principalmente no desempenho das ati-
vidades de projeto, execução, fiscalização, vistoria e inspeção.
Instrutor: Paulo Barreto, engenheiro eletricista, com experi-
ência profissional nas áreas de ensino, projeto, execução, manu-
tenção, inspeção e perícia em instalações elétricas. Instrutor dos 
cursos Conformidade das instalações elétricas de baixa tensão. 
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 820,00
Não associados – R$ 910,00

inSpeção preDiAl Sob o enfoque DA 
quAliDADe totAl
10 a 12 de novembro – das 19h às 23h

Ministrar conhecimentos avançados de inspeção predial, en-
focando aspectos relacionados à técnica construtiva, ao uso e à 
manutenção predial, e ressaltar os cuidados e implicações das 
obras de reforma nas edificações. 
Instrutores: Tito Lívio Ferreira Gomide, engenheiro civil 
pela Faap, bacharel em Direito pela USP, perito criminal pela 
Academia de Polícia de São Paulo, pós-graduado em Avalia-
ções e Perícias de Engenharia pela Unisanta, especialista em 
direito imobiliário empresarial pela Universidade Secovi e em 
Arquitetura Sustentável pela Université de Paris – Sorbonne.  
Atua como perito e professor de engenharia diagnóstica, 
inspeção predial, criminalística, avaliações e perícias de en-
genharia. 
Jerônimo Cabral P. Fagundes Neto, engenheiro civil pela 
Escola de Engenharia de Lins e administrador de empresas 
pelo Mackenzie; pós-graduado em Avaliações e Perícias de 
Engenharia, pela Faap, mestre em Habitação na Área de Tec-
nologia das Edificações pelo IPT; perito judicial na Região 
Metropolitana de São Paulo e assistente Técnico no Sul-Su-
deste; membro do corpo docente dos cursos de pós-graduação 
em perícias de engenharia e avaliações em convênio com en-
tidades diversas.
Marco Antonio Gullo, engenheiro civil, pós-graduado em 
Perícias de Engenharia e em Administração de Empresas, di-
plomado em diversos cursos de extensão em Patologias Cons-
trutivas e ex-coordenador da Câmara Técnica de Perícias em 
Edificações do Ibape-SP; docente de cursos de pós-graduação 
e especialização em diversas capitais do País; coautor de livros 
técnicos.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 225,00
Não associados – R$ 250,00

Visita téCniCa

feirAS nA inDonéSiA e nA ChinA 2015
17 a 28 de outubro

São as maiores feiras da Ásia e será uma oportunidade de 
contatos para intercâmbio técnico- comercial engenheiros 
e empresas brasileiras com as locais. Trade Expo Indonésia 
2015 vai mostrar as melhores empresas e os melhores pro-
dutos de exportação da Indonésia, que vão desde industrial 
e mineração a agrícola. A Feira de Importação e Exportação 
da China,   Feira de Cantão, é de importância internacio-
nal com tradicional, múltiplo e de caráter multifuncional de 
comércio, incluindo mais de 20 mil companhias, fábricas, 
instituições de investigação científica, companhias com in-
vestimento externo. 
Para associados do Instituto de Engenharia, é oferecido 
desconto de até R$ 500,00, além do incentivo que os governos 
da Indonésia e da China estão oferecendo em parceria com 
a Chinatur. O valor por pessoa, em apartamento duplo, é a 
partir de USD 2.888,00 parcelado em até oito vezes. 
Mais informações, clique aqui.

http://chinatur.com.br/mkt/MAIOR%20FEIRA%20EXPO%20INDONESIA%20E%20CANTONFAIR%20DA%20CHINA%20-%20PARCERIA%20INDON%C3%89SIA%20E%20CHINA%20COM%20CHINATUR_%20vamos%20juntos%20neste%20Desafio%202.htm
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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

MAIS DE 2 MIL 
ENGENHEIROS VISITAM 
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Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

anuncio_web_IE_2015.indd   1 3/30/15   3:14 PM

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

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

ESTUDANTE                                                ANUAL

Capital e Grande São Paulo          R$ 30,85

Outros Municípios                          R$ 15,45

ENGENHEIRO RECÉM-FORMADO                MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL– Pagto antecipado

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

R$ 22,50 
R$ 11,25

R$ 67,50 
R$ 33,75

R$ 225,00 
R$ 112,50

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

R$ 30,00 
R$ 15,00

R$ 90,00 
R$ 45,00

R$ 300,00 
R$ 150,00

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

 
R$ 36,00 
R$ 18,00

 
R$ 108,00 
R$   54,00

 
R$ 360,00 
R$ 180,00

TITULAR                        MENSALIDADE  TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

Capital e Grande São Paulo                                                         
R$ 90,00 

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

Primeiros seis meses R$ 180,00
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:

http://www.iengenharia.org.br
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