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

Instituto de Engenharia realiza eleições par-
ciais do Conselho Deliberativo em breve. É im-
portante escolher candidatos que possam ajudar 
a desenvolver o Instituto de Engenharia e dar 

continuidade às várias ações em andamento para fazer do IE 
o espaço em que engenheiros e engenheiras possam exercer 
a cidadania.

Neste primeiro ano de gestão, focamos as ações em cinco 
pilares: independência financeira, eventos, comunicação, di-

visões técnicas e IE do Futuro. Já avança-
mos na questão do precatório, viabilização 
da nova sede e gestão profissional da atual, 
regularização e venda do acampamento. 

Das dezenas de cursos, palestras e 
eventos, fizemos os seminários Ocupação 
Sustentável do Território Nacional pela 
Ferrovia Associada ao Agronegócio e A In-
tegração do Cone Sul pelas Hidrovias. De-
senvolvemos propostas concretas com esses 
seminários que serão levadas aos candidatos 
à Presidência da República, como mais uma 
amostra da capacidade técnica do IE.

E vamos dar continuidade às ações já 
iniciadas de valorização da Engenharia, 
de fortalecimento das divisões técnicas, de 
aproximação com as escolas de engenharia, 
de alinhamento dos vetores do meio am-

biente e de compliance. 

Também caminha a passos largos o IE do Futuro, um pla-
no audacioso para colocar o Instituto de Engenharia à frente 
do seu tempo. E vem muito mais por aí.

Lembrem-se de votar na eleição do Conselho Deliberativo 
e venham participar do Instituto de Engenharia.

Eduardo Lafraia
Presidente do Instituto de Engenharia
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eleições

Eleições
Parciais
do IE

Associado, 
participe das

CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

eleições

ADOLFO 
BOLIVAR 
SAVELLI 
E n g e n h e i r o 
Industrial/Me-
cânico,  Ma-

ckenzie, pós-graduação em Ad-
ministração, FGV. Cursos na 
Washington University/St.Louis/
EUA e Salzburg Seminar/Áustria. 
Trabalhou em cargos de gerência e 
direção na Chrysler, Villares, VW 
Caminhões, Autolatina e Moto-
res Cummins. Morou 11 anos nos 
Estados Unidos, exercendo as fun-
ções de diretor de Operações In-
ternacionais e diretor Internacional 
da Qualidade da Cummins, com 
atuação em diversos países: Brasil, 
EUA,   Índia, China, Japão, Méxi-
co e Inglaterra. Em 2005, fundou 
a Logic Consultoria, com projetos 
desenvolvidos para empresas no 
Brasil e exterior – EUA, China e 
França. É coordenador do Conse-
lho Cívico e Cultural da Associação 
Comercial de São Paulo, foi presi-
dente da Comissão de Suprimentos 
da Anfavea e diretor do Departa-
mento de Engenharia Mecânica 
do Instituto de Engenharia (1990-
1991). É conselheiro do Crea-SP, 
da Associação Comercial de SP e do 
Conselho Deliberativo do IE. Nes-
te mandato (2016-18), coordenou 
a renovação do Acordo de Parceria 
entre o IE e o CIEE (2016); como 
coordenador do Conselho do Colar 
“Carlos de Souza Nazareth”, ou-
torgou esta importante insígnia da 
Associação Comercial ao Instituto 
de Engenharia pelo seu Centenário 
em 2016;  participou da organiza-
ção do Seminário: Infraestrutura e 
Oportunidades para o Profissional 
de Engenharia (2016) e da 1ª Jor-
nada de Engenharia – Carreiras e 
Profissões IE (2017).

CARLOS 
COTTA 
RODRIGUES
E n g e n h e i r o 
Civil e de Se-
gurança do Tra-

balho; proprietário da Carlos Cotta 
Engenharia&Inovação; coronel da 
Reserva do Corpo de Bombeiros de 
São Paulo; coordenador das Normas 
da ABNT de “Pressurização de Es-
cadas” e de “Controle de Fumaça em 
Edificações”. Especialista em siste-
mas de proteção contra incêndio e 
de sistemas de controle de fumaça 
em edificações. Consultor na área de 
Engenharia de Incêndio, responsável 
por diversos projetos, assessorias e 
instalações de sistemas de pressuriza-
ção de escadas, detecção de incêndio, 
controle de fumaça, sistema de chu-
veiro automático. Membro voluntá-
rio da ABNT. Coordenador da Div. 
Técnica de Engenharia de Incêndio 
do Instituto de Engenharia.

CARLOS 
PEREIRA DE  
MAGALHÃES 
NETO

Engenheiro 
Civil, Mackenzie, 
e associado remi-

do do IE. Foi professor de Cálculo de 
Estruturas de Concreto no Mackenzie 
(assistente) e na FAAP (titular/adjun-
to). Pós-graduado pela Escola Supe-
rior de Guerra. Trabalhou em diversos 
cargos em: Escr. Arthur Luiz Pitta, 
Engevix, Internacional de Engenharia, 
Camargo Corrêa, Odebrecht, Skanska 
e Mackenzie. Atualmente, é assessor 
Técnico do Gabinete da Secretaria de 
Esportes do Governo Estadual. Parti-
cipações em diversos projetos e obras 
de infraestrutura, tais como Aeropor-
tos de Cumbica, Galeão e São Luis; 
Porto de Santos e São Luis; Metrôs 

de SP, Porto Alegre, Belo Horizonte 
e Salvador; Usinas hidro e termoe-
létricas de Tucuruí, Angra dos Reis, 
Chapecó, Belo Monte e Seropédica, 
entre outras. Participações em diversos 
projetos industriais, tais como: Conti-
nental de Pneus (na Alemanha), Ve-
racel, Degussa, Hexal, Ford, Hyundai, 
Unilever, Trw e Pirelli.

Responsável técnico da obra da 
Arena Corinthians, como representan-
te do clube junto à CNO. 

CLÁUDIO A. 
DALL'ACQUA
Engenheiro Ci-
vil, Poli/USP; 
extensão em Ad-
ministração Fi-

nanceira e Gestão de Empresas, FGV. 
Empresário do setor de Construção 
Civil, com 50 anos de experiência pro-
fissional e responsável por mais de 440 
obras executadas em todo o Brasil. É 
considerado especialista em Contract 
Administration and Risk Manage-
ment - Princeton - USA, e certificado 
como Chairman pela DRB - Dispute 
Board Review Foundation

Foi presidente do Instituto de 
Engenharia (1997-2000), presiden-
te da Upadi - Union Pan American 
Federation of Engineers Association 
(200-2008), e conselheiro da WFEO - 
World Federation of Engineers Orga-
nizations (2000-2012), entre inúmeras 
atividades institucionais e  profissio-
nais. Em sua gestão no IE, foi fundada 
a CMA-IE - Câmara de Mediação e 
Arbitragem do Instituto de Engenha-
ria, da qual é membro e árbitro.

EDSON JOSÉ 
MACHADO
Engenheiro Civil, 
com participações 
profissionais em 
planejamento, 

Serão realizadas, no período de 19 
a 27 de março, as eleições parciais 
para renovação de 15 membros do 
Conselho Deliberativo. Poderão votar os 
associados titulares em pleno gozo de 
seus direitos estatutários, conforme Artigo 

13, letra b, do Estatuto.
A votação ocorrerá pelo site  

www.iengenharia.org.br ou na sede do 
Instituto, no último dia (27/3), das 9h às 
19h30. Após o encerramento da votação, 
haverá a apuração dos resultados .
Lembrando que, a partir desta eleição, as 
senhas de votação foram encaminhadas 
por e-mail. Caso não tenha recebido sua 
senha, entre em contato com a secretaria 
do Instituto de Engenharia pelo 
telefone 11.3466.9230 ou  
secretaria@iengenharia.org.br, 
o quanto antes.
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gerenciamento, captação de negócios 
em empreendimentos de edificações, 
metrôs, hidrelétricas, rodovias, ferro-
vias, concessões rodoviárias, saneamen-
to e industriais, no País e no exterior. 
Conselheiro da Câmara de Mediação 
e Arbitragem do Instituto de Enge-
nharia. Foi membro do Conselho De-
liberativo do Instituto de Engenharia 
(2009/2012) e conselheiro de Clubes 
Sociais. É representante do Instituto de 
Engenharia, junto à Fiesp na Diretoria 
de Infraestrutura.

FENELON 
ARRUDA
Mestre em En-
genharia de Sis-
temas, Poli/USP; 
pó s -g r aduado 

em Engenharia de Produção e En-
genharia de Controle, Poli/USP e 
Engenharia Econômica-PUC/Rio 
de Janeiro; engenheiro Industrial 
Elétrico-FEI/PUC-SP. Analista de 
Sistemas Sênior-Prodesp; coordena-
dor Técnico do GERA/Pref.Mun.
SBC; gerente Financeiro-Lider 
Leasing; Chefe de Depto Técnico-
-Banco Safra; engenheiro de Trans-
portes/engenheiro de Custos-Asplan 
S/A; engenheiro de Transportes/
Técnico O&M-Montor-Montreal 
S/A; Escrit. Assist. Adm., Secreta-
ria da Fazenda; consultor Técnico-
-Setepla-Tecnometal S/A; consultor 
engenheiro Senior A-Engevix S/A; 
consultor e assessor Empresarial em 
Gestão, Sistemas, Informática, Enge-
nharia e Economia. Várias Organiza-
ções de Serviços, Indústria e Comér-
cio; consultor assessor da Diretoria 
em Controladoria Financeira, Usina 
Açucareira De Cillo S/A; professor 
universitário em Engenharia, Admi-
nistração, Ciência da Computação, 
Análise de Sistemas, Ciências Con-
tábeis em Universidades, como USP, 
FEI-PUC, UNIP e UniFMU, entre 
outras. Prof. univ. pós-graduação em 

Eng. Segurança do Trabalho-UNIP; 
prof. univ. pós-graduação em Eng. 
de Controle-FEI; pesquisador em 
Engenharia e Gestão de Sistemas, 
Sistemas Econômicos e Tecnologia 
da Informação; microempresário 
consultor em projetos de engenharia, 
viabilidade econômica, análise e pro-
jeto de sistemas e TI, planejamento 
e controle; sócio-titular do Escritó-
rio FRCACONSULT. Fez parte do 
Conselho Fiscal do IE (2013 e 2016).

FLAVIA 
BARTKEVICIUS 
CRUZ
Engenharia Elé-
trica, com ênfase 
em Eletrônica, 

pelo Instituto Mauá de Tecnologia e, 
atualmente, está fazendo especialização 
em Engenharia Ferroviária e Metro-
ferroviária pela mesma escola. Cur-
sou Letras na USP, com especializa-
ção em tradução. 

No mercado, atuou nas áreas de 
Telecomunicações (redes metálicas e 
fibra óptica) e Petróleo e Gás. Atuou 
como diretora de Filiação na Associa-
ção de Ex-Alunos do Instituto Mauá 
de Tecnologia (AEXAM), em 2017, 
onde foi corresponsável na organiza-
ção de cursos, eventos e palestras.

No Instituto de Engenharia, foi 
coordenadora da Divisão Técnica de 
Telecomunicações, de março/2015 a 
janeiro/2018, período em que organi-
zou dois seminários sobre Internet das 
Coisas: “IoT-A Revolução das Coisas” 
(2016) e “IoT e os Desafios da Indústria 
4.0” (2017). Atualmente, é coordenado-
ra da Divisão de Controle e Automação 
e diretora de Associações de Ex-Alu-
nos, do Instituto de Engenharia.

JAIME 
RANCMAN 
WEBER
Engenheiro In-
dustrial Químico 

e de Saneamento com diversos cursos 
de especialização, sendo o pioneiro 
na implementação do Programa de 
Gestão da Qualidade da Sabesp, à 
qual se incorporou em 1973. Na mes-
ma época, participou ativamente para 
a efetivação dos contratos de conces-
são de vários municípios do interior 
paulista para águas e esgotos. Várias 
reportagens publicadas, além do tra-
balho sobre ações e políticas para o 
Saneamento Básico. Atuou também 
em indústrias de papel e celulose na 
área de controle da qualidade. É as-
sociado ao Instituto de Engenharia 
desde 1985, quando participou da 
Divisão Técnica de Química e como 
conselheiro junto ao Crea-SP. No 
momento, é assessor técnico na área 
de tratamento de águas residuárias 
domésticas e industriais e é sócio de 
várias entidades e associações ligadas 
à área de Saneamento.

JORGE 
PINHEIRO 
JOBIM 
Engenheiro civil, 
Escola Nacional 
de Engenharia – 

ENE (RJ), cursos de pós-graduação 
na Poli-USP, e MBA em Direito 
da Economia e da Empresa, FGV. 
Concluiu o curso de Habilitação na 
Prática do Processo Arbitral minis-
trado na CMA-IE e o de Certificado 
para Dispute Boards da Dispute Re-
solution Board Foundation-DRBF 
(USA) . Iniciou sua carreira na Chris-
tiani Nielsen Engenheiros e Constru-
tores e, depois atuou como assistente 
financeiro na Cosipa. Trabalhou no 
Grupo Villares, como assistente da 
Presidência. Foi diretor do Grupo 
Sharp e consultor de várias empresas: 
Banco F. Barreto, Banco NMB (atual 
ING Bank), Ductor, Usina da Barra 
e Usina São João e Cavo, entre ou-
tras. Na área de transportes públicos 
participou das diretorias: Adminis-

trativa Financeira da Dersa, Finan-
ceira da Fepasa e Administrativa e 
Financeira da CPTM. Implantou e 
dirigiu, como presidente, a Vianorte 
S.A, concessionária responsável pelo 
Lote 5 do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de São Paulo. 
De 2004 a 2014, foi nomeado mem-
bro permanente da Junta de Revisão 
de Litígios (Dispute Review Board) 
dos contratos de implementação da 
Linha 4 – Amarela, financiados pelo 
BIRD. Atualmente é árbitro e mem-
bro do Conselho da CMA-IE,  vice-
-presidente (fundador) do Instituto 
Brasileiro do Direito da Construção 
– IBDiC, consultor na área de In-
fraestrutura e perito em processos de 
arbitragem.

JOSÉ 
EDUARDO 
FRASCÁ 
POYARES 
JARDIM
Engenheiro Ci-

vil, Poli/USP. Experiência em Cons-
trução Civil (estradas, terraplenagem, 
pavimentação, obras de concreto 
armado e protendido, barragem, 
construção e manutenção de dutos 
para petróleo, gás, biocombustíveis). 
Perfuração Direcional Dirigida para 
instalação  de dutos para óleo, gás, 
água,  esgoto e energia elétrica, com 
ênfase para obras offshore de apro-
ximação de praia. Exploração de pe-
tróleo e gás, incluindo perfuração e 
manutenção de poços de petróleo.

Sócio-fundador das empresas In-
tech Engenharia Ltda. Atualmente, 
está no Conselho Consultivo da em-
presa e Cluster de Bioenergia S.A.; 
sócio e membro do Conselho de 
Administração da e Imobel Partici-
pações Societárias S .A.

Associado ao Instituto de Enge-
nharia desde 1961, diretor-presiden-
te da Abrapet - Associação Brasileira 
dos Perfuradores de Petróleo; mem-

bro do Instituto Brasileiro de Petró-
leo, Gás e Biocombustiveis, da SPE- 
Society of Petroleum Engineers, e da 
ABDIB e ABEMI, entre outras.

JOSÉ 
ROBERTO 
CARDOSO
Graduado em 
Engenharia de 
E l e t r i c i d a d e , 

Poli/USP, mestre, doutor e  livre do-
cente em Engenharia Elétrica. Rea-
lizou pós-doutorado no Laboratoire 
d´Electrotechnique de Grenoble - 
França. Atualmente, é professor titu-
lar da Poli/Escola Politécnica da USP 
(EPUSP), coordenador do LMAG 
- Laboratório de Eletromagnetismo 
Aplicado e presidente da Socieda-
de Brasileira de Eletromagnetismo 
–SBMAG. Exerceu a diretoria da 
Escola Politécnica da USP (2010 a 
2014). Tem experiência na área de 
Engenharia Elétrica, com ênfase em 
Eletromagnetismo, Máquinas Elétri-
cas, Sensores, Transitórios em Redes 
Elétricas, Aterramento Industrial e 
Metro-ferroviário, Transitórios em 
redes aéreas de Sistemas Metro-fer-
roviários. Foi presidente da Comis-
são de Pós-Graduação da Poli/USP 
EPUSP e membro da Comissão de 
Avaliação dos Cursos de Pós-Gradu-
ação da Engenharias IV da CAPES. 
É pesquisador 1C do CNPq.

KLEBER 
REZENDE 
CASTILHO 
Formado em 
E n g e n h a r i a 
Elétrica, com 

modalidade em Telecomunicações, 
pela UMC. No Instituto de Enge-
nharia, foi por três vezes membro do 
Conselho Deliberativo e uma vez do 
Consultivo, coordenador da Divisão 
de Telecomunicações e suplente do 
diretor-financeiro na gestão 2003-

2004. No Crea-SP, foi presidente, 
coordenador da Câmara de Enge-
nharia Elétrica e coordenador na-
cional da Câmara de Engenharia 
Elétrica. Atualmente, é consultor na 
área de telecomunicações e diretor 
na Affair Systems Engenharia e na 
Instalcom Engenharia. Participou 
de Projetos do Citibank e da Cai-
xa Econômica Federal, da Avenida 
Paulista. Desenvolveu com as auto-
ridades, por meio da Aberimest, a 
privatização do sistema de teleco-
municações do País proporcionando 
telefone fixo e celular para todas as 
camadas da população brasileira. 

LUIZ 
FERNANDO 
PORTELLA
E n g e n h e i r o 
Mecânico Au-
tomobi l í s t i co,  

FEI, pós-graduado em Administra-
ção de Empresas, FGV; Marketing 
Industrial, Mauá, e Análise de Sis-
temas, pela LTD – Datamec. Curso 
de extensão: Advanced Marketing 
Planing (GE-Camp). Iniciou car-
reira na Esso Brasileira de Petróleo, 
como engenheiro de Vendas. Foi ge-
rente de Serviços pré/pós-vendas na 
Máquinas Piratininga; diretor para 
AL na Alfa Laval Sueca e gerente 
Geral na GE na área de New Bus-
siness Development (transportes). 
É sócio da NBO Participações & 
Serviços Ltda. Foi um dos funda-
dores da Divisão de Marketing/IE, 
coordenador da Divisão, membro 
do Conselho Consultivo e Admi-
nistração, por cinco anos, na gestão 
do presidente eng. Maçahico Tisaka. 
É membro da UITP – União Inter-
nacional de Transportes Públicos; 
da NTU – Associação Nacional de 
Empresas de Transportes Urbanos; 
conselheiro Técnico Estratégico no 
CMT (Consórcio Metropolitano 
de Transportes) e Researcher (GA-
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ESI-USP) no desenvolvimento de 
tecnologias em ITS e Bilhetagem 
aplicadas no transporte público e 
planejamento de mobilidade urbana.

Atualmente, é coordenador do 
Programa Mentoria a Serviço da En-
genharia, do IE.

PEDRO 
MARCIO 
GOMES DOS 
SANTOS 
Engenheiro Ci-
vil, Universida-

de Federal da Bahia. Trabalhou na 
Construtora Norberto Odebrecht 
e na Construtora OAS, em várias 
oportunidades, tendo desenvolvido 
os seguintes e principais trabalhos: 
usina de redução de alumínio da 
Alcan, no Centro Industrial de 
Aratu,  gerente de produção da 
Usina Nuclear de Angra dos Reis, 
Central Termelétrica do Polo Pe-
troquímico de Camaçari, Hiper-
mercado Paes Mendonça, Viaduto 
Protendido e vários prédios em 
Salvador. Na qualidade de diretor 
da OAS, desenvolveu, no Rio de 
Janeiro, os seguintes negócios: Hi-
permercado Paes Mendonça, ter-
minal de cargas dos grupos  Rodo-
bens e Shell, edifício do  Teleporto, 
na Av. Presidente Vargas, e a refor-
ma do Copacabana Palace, entre 
outros projetos. Mudando-se para 
o Rio de Janeiro com o propó-
sito de desenvolver o projeto de 
revitalização do porto, do centro 
histórico e demolição do minho-
cão da Av. Perimetral, hoje Porto 
Maravilha, foi o primeiro gestor 
do negócio. Desenvolveu ainda a 
gestão de contratos nas usinas de 
Candonga e Estreito. Mora em 
São Paulo há cinco anos e estuda 
modelo de negócio intitulado So-
lução Abrangente - Transformação 
da Metrópole em Cidade de Classe 
Mundial, em conjunto com o IE.

RENATO 
MATTOS 
ZUCCOLO 
Engenheiro Ci-
vil, Mackenzie, 
e especialista em 

Gestão Ambiental, USP. Experiência 
no gerenciamento de implantação de 
empreendimentos nas atividades de 
projeto, consultoria técnica, planeja-
mento, controle, fiscalização e coor-
denação de obras de Engenharia de 
todos os portes e tipos. Atua até hoje 
na empresa Logos Engenharia, que 
foi integrada à Arcadis. Trabalhou nas 
empresas Lubeca S. A. Administração 
de Bens; Villares Indústrias de Base S. 
A.; Engeral Engenharia e Obras; Ro-
berto Rossi Zuccolo Engenharia Civil 
e Estrutural e na Álvaro Cunha e José 
Martiniano de Azevedo Netto. Pos-
sui estágios em administração Viária 
da Califórnia (USA); Cogefar (Milão 
- Itália), túneis e no Ministério dos 
Transportes da Alemanha, em pontes 
protendidas e metálicas. Foi profes-
sor titular das cadeiras de Construção 
Pesada e Estágio Supervisionado, do 
5º ano do curso Civil, do Instituto 
de Ensino de Engenharia Paulis-
ta,  e professor do curso de iniciação 
à Educação Ambiental da Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente do Mu-
nicípio de São Paulo. Participação nos 
órgãos do sistema de recursos hídricos 
e saneamento da Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê, em consultoria técni-
ca no Plano de Macrodrenagem da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê  e 
no Plano Diretor Estratégico do Mu-
nicípio de São Paulo. Possui diversos 
livros publicados. Fez vários cursos 
no Instituto de Engenharia; curso de 
Mecânica das Rochas e Perfurações 
em Rochas, ministrado pelo prof. Ma-
noel Rocha, do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil de Lisboa (Por-
tugal). Conhecimento em português, 
inglês, espanhol, francês, italiano, ale-
mão e holandês.

RICARDO 
ALBERTO 
CARNEIRO 
LA TERZA
Engenheiro Ci-
vil, Universidade 

Mackenzie; mestre em Avaliações 
e Análise de Investimentos na Uni-
versidade Politécnica de Valência 
(Espanha); pós-graduação em Ad-
ministração de Empresas (FGV);   
engenheiro de Segurança do Traba-
lho (Poli/USP).  Especialista em ges-
tão de obras de grande porte, perito 
e consultor, sócio da empresa RAC 
Engenharia.  Membro do Conse-
lho Deliberativo do Esporte Clube 
Pinheiros de 2007 até o presente; 
membro dos Conselhos Deliberativo 
(2015 a 2017) e Consultivo do Ins-
tituto de Engenharia (2017 a 2019).

ROBERTO 
KOCHEN
Diretor do Insti-
tuto de Engenha-
ria desde 2002, 
ocupando atual-

mente o cargo de diretor do Depar-
tamento de Habitat e Infraestrutura. 
Foi diretor de Engenharia da Abemi 
- Associação Brasileira de Engenharia 
e Montagem Industrial; presidente do 
Conselho Técnico da Upadi - União 
Panamericana de Associações de En-
genharia - representando 2,35 mi-
lhões de engenheiros no continente 
americano, e diretor Técnico da Upa-
di. É professor doutor (aposentado) 
de Departamento de Engenharia de 
Estruturas e Fundações da Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo, presidente e diretor Técnico da 
GeoCompany, empresa brasileira de 
atuação internacional, especializada 
em Geologia, Geotecnia e Meio Am-
biente e Consultor de Túneis e Geo-
tecnia em diversos empreendimentos 
de energia, transporte e saneamento, 
no Brasil e no exterior.

eventoVocê 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 coffee-
break, coquetéis e jantares. 
Aberto ao público no 
horário de almoço. 

Auditório Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo – 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-fi, sonorização e microfones, 
TV LCD para retorno, e interligação com o 
espaço do mini-auditório para transmissão 
simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Terraço – 
Esse espaço 
comporta até 
80 pessoas e 
fica localizado 
em área 
cercada de 
verde, com 
chafariz. 

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 per-
feitamente 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 

Auditório Antonio 
Francisco de Paula Souza – 
Capacidade para 56 pessoas, 
é equipado com tela de 
projeção, quadro branco, 
mesa central, cadeiras 
universitárias, flip-chart, 
sistema wi-fi , persianas 
black-out e ar-condicionado.

Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/m6DJP

Download the Kaywa Qr Code reader (app Store &android market) and scan your code!

Salas – Dispomos de três salas 
com capacidade para 25, 39 e 
40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro 
branco, mesa central, cadeiras 
universitárias, data-show, flip-
chart, sistema wi-fi, sonorização, 
microfones, persianas black-out e 
ar-condicionado.
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