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com muita honra que fui eleito para o cargo de
presidente do Instituto de Engenheiro pelo segundo mandato consecutivo e sou grato a todos
que me apoiaram para estar à frente da Casa,
novamente, nos próximos dois anos. Meu objetivo agora é unir forças, experiência e dedicação para que,
ao final desta gestão, tenhamos uma Instituição ainda mais
sólida, tanto na parte institucional quanto na financeira.
Nos dois últimos anos, desenvolvemos uma série de
projetos e iniciativas. Pretendo dar
continuidade a eles e criar outros
novos, a fim de apoiar o governo e
a sociedade com estudos técnicos
que levem ao desenvolvimento do
País. Para tirá-los do papel, almejo
trazer novos associados, resgatar
os que deixaram a Casa e incentivar todos a participarem ativamente de nossas atividades.
No próximo biênio, cinco pilares serão trabalhados – alguns
já são conhecidos, outros chegam
como novidade. São eles:

4 - Modernização do Instituto de Engenharia, com
novos estatuto e regimento.
5 - Concretização da independência financeira, que
pode ser conquistada com ações que incluem capitalização com a venda de ativos em desuso da Instituição, além de financiamento de projetos, patrocínio de
eventos, disponibilização de ensino à distância, oferecimento de mais benefícios aos associados etc.
Cumprir com essas metas
estabelecidas em cada pilar é o
mínimo que anseio para minha
próxima gestão. As atividades
que foram bem-sucedidas no
passado serão mantidas, mas
precisamos olhar para a frente e estarmos abertos ao novo,
em busca da perenidade da
instituição.
O maior desafio será mudar a mentalidade e a forma
de atuação do Instituto de
Engenharia. Para tanto, conto com o apoio inestimável da
Diretoria Executiva e com o
suporte valioso do Conselho
Deliberativo.

1 - Atração de novos associados
e valorizar o quadro atual, por
meio das Divisões Técnicas, do
projeto do associado virtual, bem
como de eventos, concursos e reuEduardo Lafraia
niões think tank, além de iniciatiPresidente do Instituto de Engenharia
Com esta mudança, espero
vas que visam tornar o Instituto
dar um grande salto para alçar
um desaguadouro de entidades e
o Instituto de Engenharia a um patamar tecnológico
ações que tragam associados notáveis, universidades (domais alto e, com isso, manter o reconhecimento e o rescentes e discentes) e jovens para os projetos da Casa.
peito que ele tem em todo o Brasil. Temos que pensar
grande, pois só assim conseguiremos evoluir constan2 - Atualização de cadastro, que reunirá os dados de todos
temente, acompanhar os avanços do mundo e lançar
os associados (atuais, antigos, novos e virtuais) tanto do
tendências.
Brasil quanto no exterior, a fim de mantê-los informados
sobre tudo o que acontece no Instituto de Engenharia.
Convido todos vocês para caminharmos juntos
rumo à renovação da Instituição. Sei que há muito a
3 - Comunicação, que ajudará na implementação dos dois
fazer, mas as diretrizes já estão desenhadas e vão nos
itens anteriores e terão como missões a gestão de operação
guiar na direção certa. Basta aceitarmos e praticarmos
e o estreitamento das relações com a American Society of
as mudanças no dia a dia. Com pequenos atos vamos
Civil Engineers (ASCE) para promover o intercâmbio de
IE
conseguir grandes resultados!
conhecimento.

Publicidade
(11) 3466-9200

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

“

Instituto traça planos para ganhar
ainda mais solidez e prestígio

Diretoria é empossada

Foto: Arquivo pessoal

“
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Jerônimo Cabral VP Atividades Técnicas

Força em equipe

E

duardo Lafraia foi reeleito
presidente do Instituto de
Engenharia (IE) para atuar
à frente da Casa na gestão
2019-2020. Em sua quarto mandato
- ele presidiu o IE nos anos de 20032004/2005-2006 - seu objetivo é continuar unindo forças, experiência e dedicação para que, ao final desses dois
anos, seja entregue um Instituto mais
sólido - institucional e financeiramente.
Para isso, ele conta com diversas
pessoas que, voluntariamente, trabalham, compartilham conhecimento técnico e atuam na gestão e nos
principais projetos do Instituto de
Engenharia. Em sua linha de frente,
a diretoria executiva, que conta com:
Arlindo Virgilio Moura, Jerônimo
Cabral, Ricardo Kenzo e Miriana
Marques.
Em entrevista para o Jornal do
Instituto de Engenharia cada um deles contou um pouco da sua história
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com a Casa e como pretende contribuir nessa nova gestão:

Arlindo Moura VP Administração e Finanças
Jornal do Instituto de Engenharia Conte sua história com o IE
Arlindo Moura - Sou associado
ao Instituto desde 1997 e já atuei
-de 2011 a 2013- como VP de Administração e Finanças e agora volto
ao cargo. Sou membro do Conselho
Deliberativo, desde 2002, e membro

vitalício do Conselho Consultivo.
JIE - Quais são seus planos de trabalho para sua gestão – continuidade, melhorias e projetos ?
Arlindo Moura - Dar continuidade ao processo de autonomia
financeira do IE, buscando a otimização de receita das diversas fontes
existentes e modernizando-as, bem
como criando outras, por meio de
uma desmobilização de ativos ociosos ou deficitários.
JIE - Para quem está chegando agora a esta Casa ou que ainda está conhecendo, por que fazer parte do IE?
Arlindo Moura - O Instituto de Engenharia é e tem que ser a
Casa do conhecimento, da atualização do conhecimento, da difusão do
avanço da Engenharia. Fazer parte
do IE é estar em contato permanente com esse desenvolvimento.

www.iengenharia.org.br

JIE - Conte sobre sua história com
o Instituto de Engenharia.
Jerônimo Cabral - Me associei
ao IE em 1987, com o objetivo inicial de fazer cursos na área de Avaliação de Imóveis. Após pesquisar
entidades, institutos que possuíam
esse produto e ofereciam com reconhecida excelência, optei pelo já
renomado Instituto de Engenharia.
Fiz o curso ministrado na época
pelo Prof. José Fiker e Profa. Regina Cutim. Depois fiz mais alguns
cursos. A parir de 2012 passei a colaborar desde então com a vertente
técnica do IE. Integrei o Departamento de Engenharia de Produção,
onde revitalizamos as respectivas
Divisões Técnicas (DT's) e obtivemos premiação pelo IE. Participo
da Diretoria Executiva desde a gestão 2017.
JIE - Quais são os planos de trabalho para sua gestão - continuidades, melhorias, projetos?
Jerônimo Cabral - Primeiramente, após a revitalização dos
quadros das DT’s - que inclui a
prática atual que promove a nomeação de novos associados interessados em secretariar - incentivaremos o cumprimento da missão
do IE na promoção dos eventos e
iniciativas dos nossos colaboradores. Nesse passo, visamos ampliar
a realização de eventos técnicos

www.iengenharia.org.br

que se consolidam por meio de
palestras, cursos de atualização,
seminários, fóruns, representação
nas normas da ABNT. Trabalhamos na consolidação de reuniões
sistemáticas das DT’s para favorecer o acesso dos novos associados
e sua integração à Casa, além de
divulgarmos e fomentarmos a redação de artigos para divulgação
nas mídias do IE. Incentivamos a
adesão das DT’s nos Projetos oficiais do IE dirigidos às diversas
esferas da administração pública,
que visam à otimização dos documentos já formalizados de forma
a possibilitar aos nossos dirigentes
a construção de políticas públicas
que tragam o desenvolvimento do
Brasil e o bem-estar dos brasileiros. Dar continuidade a tais projetos por meio da participação nos
grupos das Escolas de Engenharia,
de Mentoria no IE e nas reuniões
regulares dos Conselhos Consultivo e Deliberativo.
JIE - Para quem está chegando
agora a esta Casa ou que ainda está
conhecendo, por que fazer parte
do Instituto de Engenharia?
Jerônimo Cabral - A recepção
dos novos associados é formalizada
nas reuniões mensais de confraternização e boas-vindas, realizadas
às primeiras terças-feiras do mês.
Tenho frequentado regularmente
os eventos que são providos conjuntamente e capitaneados pela
VP de Assuntos Internos. Durante
esses eventos temos apresentado o
IE aos recém-chegados. E tivemos
boas surpresas ao notar que alguns
retornaram à Casa. Nessas oportunidades convidamos para que
participem e colaborem de forma
efetiva com o IE, afinal precisamos
de “novos braços” com disposição,
novas e criativas ideias para o bom
prosseguimento do IE.

“

Ricardo Kenzo
VP Relações Externas
JIE - Conte sobre sua história
com o Instituto de Engenharia.
Ricardo Kenzo - Conheci
o Eng. Domingues há um tempo, que se tornou um amigo da
vida, hoje é professor em Vitória/
ES. Tínhamos alguns encontros
de tecnologia e inovação onde
trocávamos ideias entre grupos
acadêmicos da universidade. Na
ocasião, ele mencionou, em nossos cafés, o Instituto de Engenharia e as ações que pretendiam
desenvolver para melhorar a integração das atividades técnicas
e sobre seus projetos e defesas da
Engenharia. Como eu lecionava
em algumas disciplinas universitárias e, usualmente, apresentava
temas de tecnologia com colegas,
em 2005, ele me convidou para
conhecer o IE. Me encantei com
o grupo de nobres engenheiros e
fiquei admirado com a ação cívica
que realizavam.
Com o final de 2005 chegando e, por consequência, o recesso
do IE, acabei não dando continuidade, mas o Domingues não
desistiu e retomou o contato comigo, desta vez mencionando a
construção de novas DT’s no IE
e que gostaria de saber se eu teria
interesse em me associar e ajudar
nesta empreitada. Com o desafio
apresentado, me sensibilizei com
o convite e senti que seria a hora

Instituto de Engenharia • março/abril de 2019 • n º 102

5

“

nova gestão

de me colocar a serviço da sociedade na tentativa de colaborar,
retribuindo a oportunidade de ter
me formado por uma universidade pública. Agora poderia ajudar
numa ação pro bono publica para
atividades que pudessem melhorar o País.
Fui apresentado ao VP de Atividades Técnicas, na ocasião o Eng.
Marcelo Rozemberg, que me acolheu e ratificou a importância e
responsabilidade que estaria assumindo deste momento para adiante, assumindo o Depto de Tecnologia e Ciências Exatas.
Hoje, eleito como VP de Relações Externas, entendo que a missão e o caminho para a construção
vai além da experiência, conhecimento e dedicação, funde ao empreendedorismo de um futuro para
as novas gerações de forma honesta,
criativa e sustentável, conceitos defendidos pelo Instituto que aprendi
honrar e respeitar defendendo suas
diretrizes de construção do futuro
nacional.
JIE - Quais são os planos de
trabalho para sua gestão - continuidades, melhorias, projetos?
Em sinergia, acessar a sociedade trazendo novas ideias e necessidades pelos olhos de críticos não-engenheiros. Estar mais próximo
às necessidades sociais, contribuindo com o que Instituto pode oferecer ao País, sempre preservando
a educação como eixo estruturante
para o crescimento da inovação e da
sustentabilidade. Para isso, estamos
construindo uma rede de inovação
da engenharia, promovendo uma
Fábrica de Ideias, com o objetivo
de levar a voz, o ouvido e o olhar
do Instituto para uma expansão
geográfica nacional e internacional.
JIE - Para quem está chegando
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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?
evento

agora a esta Casa ou que ainda está
conhecendo, por que fazer parte
do Instituto de Engenharia?
Ricardo Kenzo - Fazer parte
do Instituto de Engenharia é compor o quebra-cabeça, o “LEGO®”
de uma visão de contribuição para
uma engenharia aplicada em ambiente ético, alinhado com a sociedade, próximo à tecnologia e à inovação para enfrentar o futuro que
nos aguarda, por meio de atalhos
coroados com lições aprendidas e
uma sinergia de melhores práticas
para abordar os desafios. Assim
preparamos um legado para uma
educação e formação que promova
a construção de um planeta sustentável, num ambiente rodeado por
colegas que pensam e agem com
este propósito. Venha fazer parte
deste time!

Miriana Marques VP de Assuntos Internos
JIE - Conte sobre sua história
com o Instituto de Engenharia.
Miriana Marques - Participo desta casa há anos, desde estudante. Cheguei aqui pelas mãos
de meu pai, o engenheiro Jason
Pereira Marques, e me mantive
nesses anos todos dedicada e atuante, tendo hoje meu filho, o engenheiro Vitor Marques, também
associado ao Instituto de Engenharia. Vi tempos áureos, de crise,
de recuperação, assim como ocorre
no Brasil. Vi o Instituto lutar bra-

vamente para se manter na ativa,
enfrentado com dignidade todas as
crises do País, que de uma forma
ou outra, interferiram diretamente
nesta Instituição. Temos 102 anos
de tradição e estamos aqui... Isso é
vitória.
Aprendi com engenheiros experientes, com estudantes, ensinei
e vi florescer. Sei que sou continuidade de tudo de bom que o Instituto de Engenharia fez, estou aberta
a mudanças e inovações. E nessa
última gestão progredimos, inovamos, ocupamos espaços. Atingimos
metas e assim iremos continuar!
JIE - Quais são os planos de
trabalho para sua gestão - continuidades, melhorias, projetos?
Miriana Marques - Dar continuidade às ações que já caminham
bem nesta Casa, como eventos técnicos, projetos e parcerias. Manter
o IE no mundo virtual para atingir
o Brasil e o Mundo. Focar nos jovens engenheiros e estudantes de
Engenharia, como forma de inovar, agregar e manter o Instituto de
Engenharia.
JIE - Para quem está chegando
agora a esta Casa ou que ainda está
conhecendo, por que fazer parte
do Instituto de Engenharia?
Miriana Marques - Estar
no Instituto de Engenharia nos
mantêm atualizados tanto na
parte técnica, como na parte política e social da Engenharia. É
uma forma de manter contato
com esse mundo tão diferenciado e envolvente a qual pertence a
IE
Engenharia.

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).

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, datashow, 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.

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.

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, flipchart, sistema wi-fi, sonorização,
microfones, persianas black-out e
ar-condicionado.

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

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

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso
ao lado do Parque do Ibirapuera!

Clique aqui

instituto de Engenharia

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

E conf ira os currículos
dos membros da
Diretoria Executiva.

www.iengenharia.org.br

www.iengenharia.org.br

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

que a Divisão de Informática
do IE vai focar

U

m dos objetivos do Instituto de Engenharia, por
meio das propostas de
suas Divisões Técnicas, é
a atualização constante dos profissionais do mercado de Arquitetura,
Engenharia e Construção (AEC).
Dentro da Divisão de Informática cabem muitos assuntos, porém
nosso objetivo é focar em processos e
tecnologias que envolvam o ciclo de
vida da construção civil, por isso iremos promover ações para incentivar
o uso do BIM.
O projeto, na sua primeira fase,
as “Terças de BIM”, trará palestras
ministradas por profissionais convidados que falarão por uma hora,
incluindo tempo para dúvidas e interação com os participantes, sobre
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diversos temas relacionados ao processo BIM.
Na segunda fase, serão cursos de
extensão e de curta duração para assuntos específicos, mas sempre relacionados ao BIM. Aqui será o resultado do primeiro ciclo e feedback dos
participantes.
Esperamos tanto jovens profissionais, que já têm alguma familiaridade com as inovações que estão
acontecendo na AEC, como também
profissionais experientes e atuantes,
que, percebendo as novas demandas,
começam a se adequar a elas.
Entendemos que a revolução
digital é uma realidade e que todos
podem se beneficiar, desde que quebrem paradigmas e resistência para
aceitação do novo.

O BIM só se concretiza com pessoas, e mais do que isto, se concretiza
com pessoas qualificadas e que aceitem trabalhar de forma colaborativa
num ambiente digital. A soma de
competências profissionais com metodologias novas, tornarão a nossa
indústria mais competitiva, atraindo
assim, mais investimentos nacionais e
internacionais.
E afinal, o que é BIM?
O site do Ministério da Economia apresenta uma definição sobre
BIM que resume de forma bem precisa esse processo tão abrangente:
“O BIM, modelagem da informação da construção, é um conjunto
de tecnologias e processos integrados
que permite a criação, a utilização e
a atualização de modelos digitais de

www.iengenharia.org.br

uma construção, de modo colaborativo, de forma a servir a todos os participantes do empreendimento, durante
todo o ciclo de vida da construção.”
Mas essa abrangência pode, num
primeiro momento, causar algum
estranhamento ou confusão, e para
que os profissionais não se percam
nessa imensidão de possibilidades, precisam responder a algumas
questões e se localizarem nesse ciclo: Para que eu quero o BIM? O
que espero dessa implantação? Em
qual fase da construção vou adotar,
na pré-obra, na obra, pós-obra? Para
quais funções? Quais os resultados
esperados?
Enfim, são muitas as possibilidades e muitos os benefícios:
Visualizar em 3D o que está sendo projetado;
Ensaiar a obra no computador;
Identificar interferências automaticamente;
Extrair quantitativos de serviço
de modelos auditados e atendendo
aos Critérios de Medição e Remuneração do contratante;
Realizar simulações;
Realizar ensaios virtuais;
Gerar formas de arquitetura
mais complexas;
Intensificar o uso da industrialização;
Potencial de incorporar outras
tecnologias, como realidade virtual;
Informatizar o gerenciamento de
ativos e facilidades.

Meire Garcia, coord. da DT de Informática

Mas para que os resultados sejam efetivos, é fundamental que
todo processo tenha sido planejado, definido e registrado num documento, Plano de Implementação
BIM (BIP), formalizando assim
quais serão os usos, os processos, os
responsáveis, etc.
O BIM oferece transparência para contratações e controle de
obras, além de grande previsibilidade dos resultados, beneficiando toda
a cadeia da indústria de construção
civil, tanto pelo lado daqueles que
participam da cadeia de produção
(oferta) quanto dos proprietários e
contratantes (demanda).

“

E essa percepção já está sendo
sentida em várias esferas, tanto que:
“Buscando incentivar o desenvolvimento do setor de construção, trazer mais economicidade para as compras públicas e maior transparência
aos processos licitatórios, além de contribuir para a otimização de processos de manutenção e gerenciamento
de ativos, o Governo Federal lançou
a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM - Estratégia BIM BR.”
Alguns órgãos do governo já
aderiram ao programa: dois ligados
ao Ministério da Infraestrutura, o
Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT) e a
Secretaria da Aviação Civil (SAC);
e mais dois ligados ao Ministério da
Defesa, Exército e Marinha.
Venha fazer parte dessa inovação! IE
Meire Garcia é arquiteta pela FAU
-UFRJ. Fez educação continuada em
arquitetura escolar e hospitalar, desenho universal e adm. de escritórios,
além de disciplinas no programa de
mestrado da Unicamp. Atualmente é
pós-graduanda em BIM, no ISITEC.
Atua em escritórios reconhecidos de arquitetura, com projetos de incorporação
imobiliária e interiores coorporativos.
Como autônoma, realizou vários projetos autorais de residencias em condomínios de alto padrão, projetos de interiores e de retrofit. Desde 2015, atua
como gestora de cursos de extensão.

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

www.iengenharia.org.br
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Diretoria do IE é recebida pelo
secretário de Energia de SP

Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia, e membros da diretoria, foram recebidos em
fevereiro por Marcos Penido, secretário de Energia do
estado de São Paulo. Essa pasta reúne as áreas de Energia, Saneamento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.
O encontro teve como objetivo apresentar ao secretário os projetos do Instituto de Engenharia, os quais
beneficiam o estado paulista.
Para conhecer os projetos do Instituto de Engenharia, clique aqui.

Eduardo Lafraia é recebido em
Brasília pelo vice-presidente
da República

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo
Lafraia, foi recebido em março pelo vice-presidente da
República, Hamilton Mourão, no gabinete da vice-presidência, no Palácio do Planalto, em Brasília.
Lafraia foi acompanhado do então vice-presidente
do IE, Victor Brecheret Filho, do atual VP de Relações
Externas, Ricardo Kenzo, e do coordenador da DT de
Logística, José Wagner Ferreira.
Na ocasião, Lafraia apresentou o Instituto de Engenharia e os projetos desenvolvidos pela Casa que podem
contribuir com a Engenharia nacional; e convidou o
vice-presidente para vir ao Instituto de Engenharia para
discutir também com outras lideranças projetos de interesse nacional. Mourão se colocou à disposição.
Para ver as fotos do encontro, clique aqui.

Da esq. p/ dir.; Basílio Jafet, Rogério Marinho e Eduardo Lafraia

Frente Reformar para Mudar
recebe Rogério Marinho

O secretário Especial da Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, Rogério Marinho, participou
no dia 4 de abril, no Instituto de Engenharia, do encontro da Frente Reformar para Mudar. O secretário
explanou sobre as propostas da reforma da Previdência
e enfatizou que esta é uma pauta do País. “Estamos com
muita convicção que o projeto contempla a parte fiscal,
a justiça social, ataca privilégios e tem equidade. Esperamos o engajamento da sociedade civil, pois esse projeto
não é do PSL, mas, sim, uma pauta do País, da sociedade”, disse Marinho.
O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Lafraia, destacou que a Reforma da Previdência é a
primeira de uma série de outras reformas que a Frente
concorda que devem ser feitas pelo governo.
Para ver as fotos do encontro, clique aqui.

Da esq. p/ dir.: Luiz Fernando Portella, Erica de Oliveira, Ana
Carolina, Amanda Catarina e José Eduardo Cavalcanti

Conselheiros entregam
diplomas de melhor aluno em
almoço no IE

O conselheiro e mentor Luiz Fernando Portella,
juntamente com o conselheiro José Eduardo Cavalcanti,
recebeu em março as recém-formadas engenheiras da
Faculdade de Engenharia São Paulo (FESP), Amanda
Catarina Batista, engenheira elétrica; Ana Carolina Navarro Flore e Erica de Oliveira Sousa, engenheiras civis.
Em um almoço, foi entregue às engenheiras o diploma do Prêmio Instituto de Engenharia, por terem se
destacado como melhores alunas de suas turmas.
Durante todo o ano, o Instituto de Engenharia premia alunos de diversas escolas de engenharia que se destacaram em suas turmas como melhores alunos.
Ao final do ano, na ocasião da comemoração do Dia
do Engenheiro (11 de dezembro), o Instituto de Engenharia reúne em sua sede os alunos para uma grande festa.

Grupo Mulheres do IE faz
homenagens à força da mulher
na Engenharia e na Tecnologia

Na noite de 21 de março, o Comitê das Mulheres
na Engenharia e Tecnologia – COMET– realizou o seminário Passado, Presente e Futuro da Engenharia, em
comemoração ao mês da Mulher.
Ao final de cada palestra proferida, foram feitas homenagens a mulheres que se destacaram na Engenharia
e na Tecnologia no Brasil e que trabalharam pela Engenharia dentro desta Casa.
Na palestra “As preciosas lições dos engenheiros do
passado!”, ministrada por Renato Sahade, a homenageada foi Maria Aparecida Azevedo Noronha; a Arqta.
Maria da Penha Pereira Nobre foi a homenageada ao
final da palestra de Ivan Metran Whately sobre o “O
presente da Engenharia”; e Jessica Andrade Dantas foi
a última homenageada da noite, na palestra “Formando
os engenheiros do futuro”, ministrada por Marcelo Nitz.
Para ver as fotos do evento, clique aqui.
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Da esq. p/ dir.: Rui Arruda Camargo, Gabriel de Carvalho Jacintho e
Alexandre Palermo Simões

Diálogos na CMA-IE –
Perícias em Arbitragem

No dia 27 de março foi realizado, na sede Instituto de
Engenharia, o evento Diálogos na CMA-IE, organizado pela Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto.
Os palestrantes Alexandre Palermo Simões, Gabriel de
Carvalho Jacintho e Rui Arruda Camargo trouxeram
como tema principal “Perícias em Arbitragem”.
O evento ainda contou com o sorteio do livro Perícias em Arbitragens (Editora Leud).
Para ver as fotos do evento, clique aqui.
www.iengenharia.org.br

Eduardo Lafraia (à esq.) - Foto: Abrainc

100 Dias de Governo –
Impactos para a Habitação

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Lafraia, participou em abril, do fórum “100 Dias de Governo
– Impactos para a Habitação”, promovido pela Abrainc –
Associação Brasileira de Incorporadoras Mobiliárias. Na
ocasião, associações que representam 10% do PIB nacional
assinaram um documento de apoio ao projeto de Reforma
da Previdência, entre elas, o Instituto de Engenharia.
www.iengenharia.org.br

Alunos da UNICID visitam o
Instituto de Engenharia

Alunos da Universidade Cidade de São Paulo –
UNICID – visitaram em abril a sede do Instituto de
Engenharia. Recebidos pela vice-presidente de Assuntos Internos, Miriana Marques, o objetivo do encontro foi dar apoio técnico aos alunos para o Trabalho de
Conclusão Curso sobre Acústica.
A visita também contou com a presença do engenheiro Roberto Santos de Azevedo, profissional residente em Salvador que veio conhecer o Instituto.
Instituto de Engenharia • março/abril de 2019 • n º 102
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CURSOS
GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL

15, 16 e 17 de maio – das 18h30 às 22h30

Dia da Mentoria é
realizado no IE

Com o tema “Da digitalização ao digital”, o Dia da
Mentoria foi realizado no Instituto de Engenharia em
24 de abril, e contou com os palestrantes Renier Souza,
diretor de Engenharia da Cisco Brasil, e Evandro Lima,
diretor técnico de Suporte da Oracle.
Elaborado a partir do projeto Mentoria a serviço da
Engenharia, que tem como coordenador o conselheiro
e mentor Fernando Portella, o evento trouxe assuntos
voltados à digitalização da Engenharia.
Para ver as fotos do evento, clique aqui.

Presidente do IE participa da
bancada do Roda Viva

Eduardo Lafraia, presidente do IE, participou em 29/4,
da bancada do programa Roda Viva, que teve como entrevistado o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Lafraia levantou questionamentos sobre os contratos de
serviços de engenharia pelo menor preço e a burocratização
na obtenção dos licenciamentos ambientais.
Participaram também da bancada de entrevistadores
Gesner Oliveira, prof. de Economia da FGV; Cida Damasco,
colunista do jornal O Estado de S. Paulo; André Lahóz Mendonça de Barros, diretor da revista Exame; e João Gabriel de
Lima, editor-executivo do jornal O Estado de S. Paulo.
Para assistir à íntegra do programa, clique aqui.

Oferecer conhecimentos de Gerenciamento de Projetos aos
profissionais envolvidos com a gestão e controle de projetos e
Obras de construção Civil e industrial, públicas e privadas.
Instrutor: Carlos Williams Carrion
Associados ao IE: R$ 700,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 780,00

[Clique e saiba mais]

PERÍCIAS AUTOMOTIVAS

28 e 29 de maio – das 18h30 às 22h30

Fornecer subsídios técnicos para profissionais que atuam ou
queiram conhecer melhor a área de avaliações e perícias que
envolva veículos automotores, apresentando casos e discutindo
formas de melhor realizar os trabalhos.
Instrutor: Hélio da Fonseca Cardoso
Associados ao IE: R$ 495,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 550,00

[Clique e saiba mais]

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE
PARA CONDOMÍNIOS

30 de maio – das 18h às 23h

Mais dinâmica e moderna, a Nova TV Engenharia
disponibiliza vídeos e realiza transmissões ao vivo de
palestras e seminários técnicos desenvolvidos pelo
Instituto de Engenharia.

Acesse o site www.institutodeengenharia.org.br
e acompanhe nossos eventos. Atualize-se sem sair de
casa, em qualquer lugar, e a qualquer hora pelo celular,
tablet ou notebook!

Abordando importantes tópicos a respeito da “sustentabilidade”, principalmente nos edifícios residenciais e comerciais, o
principal foco deste curso é, por meio de oportunidades reais,
de boas práticas e tecnologias emergentes, minimizar os impactos no meio ambiente e reduzir custos de maneira significativa na gestão (para gestores condominiais, engenheiros e
arquitetos).
Instrutora: Aurea Vendramin
Associados ao IE: R$ 360,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 400,00

[Clique e saiba mais]

PATOLOGIA DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

10 a 13 de junho – das 19h às 23h

Fornecer aos profissionais da engenharia elementos estruturais que permitam identificar as origens e causas das principais
anomalias que possam ou venham surgir em instalações elétricas de baixa tensão, principalmente no desempenho das ati-
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vidades de projeto, execução, fiscalização, vistoria e inspeção.
Instrutor: Paulo Barreto
Associados ao IE: R$ 800,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 880,00

[Clique e saiba mais]

INTERPRETAÇÃO DAS CONTAS DE
ENERGIA ELÉTRICA

11 de junho – das 8h30 às 17h

Considerando a Conta de Energia como importante instrumento de fomento à otimização do uso de energia nas instalações, este curso tem por objetivo capacitar os profissionais
responsáveis ou envolvidos no gerenciamento da eletricidade
das áreas de Projeto, Engenharia, Produção e Manutenção,
a efetuarem a correta leitura das informações apresentadas, e
estabelecer índices de acompanhamento e identificar oportunidades de redução de gastos.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista
Associados ao IE: R$ 495,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 550,00

[Clique e saiba mais]

PAVIMENTAÇÃO, PISOS E RADIER PROJETO E EXECUÇÃO DE GEOTÉCNICA

19, 26 de junho e 3 de julho – das 18h às 22h

Apresentar os procedimentos geotécnicos de projeto e obras de
pavimentação, piso industrial e radier direcionado aos profissionais e empreendedores envolvidos nestes tipos de obras.
Instrutor: Mauro Hernandez Lozano
Associados ao IE: R$ 720,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 800,00

[Clique e saiba mais]

GESTÃO DE EMPRESA COM MATURIDADE

27 de junho – das 18h às 23h

As empresas nos dias atuais precisam, mais do que nunca, ter
suas estratégias de negócios alinhadas com seus clientes. Os
compradores da atualidade são muito mais exigentes quanto
aos produtos, e milhões de vezes mais exigentes quanto aos
serviços. O desafio das empresas é justamente o alinhamento
dessas forças em suas estratégias de negócios.
Instrutor: Gunnar Georgi
Associados ao IE: R$ 360,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 400,00

[Clique e saiba mais]
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FORMAÇÃO DE GESTOR SUSTENTÁVEL

4 de julho – das 18h às 23h

O curso tem por objetivo aumentar o conhecimento dos formadores e gestores sustentáveis visando conceitos de sustentabilidade, além de apresentar as maneiras de praticá-los em
edifícios por meio das inúmeras tecnologias inovadoras e conhecidas atualmente.
Instrutora: Aurea Vendramin
Associados ao IE: R$ 360,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 400,00

[Clique e saiba mais]

PALESTRAS
OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL EM
CONDOMÍNIOS - REDUÇÃO DE CUSTOS

16 de maio – às 19h30

O objetivo desta palestra é aumentar o conhecimento do conceito de sustentabilidade; além de apresentar as maneiras de
praticá-la em condomínios por meio das inúmeras tecnologias
inovadoras conhecidas atualmente.
Palestrante: Aurea Vendramin

livros

proposta e negociação e concluindo com a fase de execução do
contrato até seu encerramento, por meio da pesquisa científica
do mestrado do palestrante.
Palestrante: Marcelo Barbosa Fernandes

A IMPORTÂNCIA DO CLIENTE IMPLICAÇÕES NAS ESTRATÉGIAS
EMPRESARIAIS

27 de junho – às 19h30

O objetivo desta palestra é aumentar a fase de concepção do
planejamento estratégico da empresa visando o cliente; estabelecendo fase de pensar e refletir; elaborando o propósito
traçando a melhor trajetória; analisando e proporcionando ao
empresário, que deve estar atento ao ambiente no qual a empresa está inserida; e analisando a foto panorâmica do cenário,
considerando o espaço e o momento.
Palestrante: Gunnar Georgi

[Clique e saiba mais]

Serão abordados os seguintes temas: conceito de desapropriação; o direito de desapropriar; a declaração de utilidade Pública; a desapropriação mediante acordo; o procedimento judicial
de desapropriação; a imissão provisória na posse, por urgência;
a defesa do réu; o valor da indenização; a desapropriação por
zona; e a desapropriação indireta.
Palestrante: José Fiker

O seminário foi criado visando apresentar, para discussão, protocolos e técnicas atuais de Manutenção do Patrimônio Público, evitando-se a interdição de equipamentos estruturantes
como pontes, viadutos e assemelhados, que tanto causam prejuízos em custos diretos (recuperação de estruturas) e indiretos
(horas de trabalho perdidas em congestionamentos, degradação da logística de transporte etc.).

[Clique e saiba mais]

A ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL
EM PROJETOS COMPLEXOS DE
CONSTRUÇÃO NO BRASIL CONCEITOS E MELHORES PRÁTICAS

11 de junho – das 20h às 22h

Transmitir aos participantes conceitos e melhores práticas de
Administração Contratual em projetos complexos de construção no Brasil ao longo de seu ciclo de vida - desde a fase de
estruturação de novos negócios, passando pela fase convite,
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Gestão de Projetos e
Obras na Construção
Civil – Aplicação do
PMBOK

21 de maio – das 8h às 18h

Serão abordados entre outros tópicos relevantes: os Aspectos
Institucionais do Ambiente Construído, a Gestão de Manutenção, os Impactos Econômicos e Sociais, os Aspectos Jurídicos, os Procedimentos de contratação de Serviços, e as Responsabilidades Jurídicas, com a participação de especialistas
brasileiros, europeus e norte-americanos.
O seminário terá transmissão AO VIVO pelo site e pelas páginas do Facebook e YouTube do Instituto de Engenharia

[Clique e saiba mais]

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.

14

É feita uma síntese das conferências e iniciativas que marcaram o início e a continuidade da discussão a respeito da temática da sustentabilidade,
a conceituação de desenvolvimento sustentável, o
surgimento das certificações ambientais para edificações e como elas podem contribuir para a implementação de premissas sustentáveis no projeto de
uma edificação. São abordadas as diretrizes gerais
com foco na sustentabilidade ambiental a serem
adotadas no projeto arquitetônico de uma edificação; além de trabalhar com o selo Casa Azul, são
destacadas também as certificações de maior relevância no contexto global.

SEMINÁRIOS

DESAPROPRIAÇÃO

16 de maio – às 19h30

Guilherme Dundi /
Hugo Peinado
Editora Ciência
Moderna – 2019

[Clique e saiba mais]

1° SEMINÁRIO INTERNACIONAL MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO

[Clique e saiba mais]

Sustentabilidade na
Habitação de Interesse
Social: Abordagem
a partir do selo
Casa Azul

www.iengenharia.org.br

Carlos Williams
Carrion
Editora Plêiade – 2019
Este livro apresenta de forma prática e didática os
conceitos e fundamentos de gerenciamento preconizados no Manual PMBOK – A Guide to the Project Management Body of Knowledge – 5ª edição, aplicáveis
à construção civil. Trata-se de uma obra que aborda as
modernas técnicas de gerenciamento de projetos do
PMBOK, devidamente adaptadas à realidade brasileira;
face à prática do autor no campo de gerenciamento de
empreendimentos de construção civil, otimizando resultados quanto ao padrão de qualidade, custos e prazos.
Apresenta-se Modelo de Procedimentos que integra as
fases de projeto e construção de edificações habitacionais,
tendo como foco de gestão a otimização dos processos de
produção, a redução de não conformidades e de custos,
otimizando recursos aplicados, produtividade e eficiência.

Informática aplicada
a estruturas de
concreto armado

“

Alio Kimura
Editora Oficina de
Textos – 2018

O livro não apenas ensina como utilizar programas
computacionais para a análise do comportamento
estrutural, como também apresenta os cálculos e conceitos
por trás desses processamentos. Por meio de exemplos
didáticos, explica as questões mais importantes a serem
consideradas na modelagem estrutural, como ações e
combinações, verificação de resultados, análise não-linear, estabilidade global e efeitos de segunda ordem. Essa
edição traz uma nova seção sobre a utilização do BIM
(Building Information Modeling), com exemplos práticos de aplicação no projeto de estruturas de concreto.
A apresentação dos exemplos passo a passo também foi
atualizada e reformulada de modo a facilitar sua consulta.

A história do
transporte que
move São Paulo
50 anos do Metrô
BB Editora – 2018

“Neste livro, você conhecerá as origens da empresa e os principais projetos que tornaram o nosso
Metrô pioneiro no desenvolvimento da tecnologia
e da engenharia em transporte público urbano no
Brasil, além de uma nova forma de prestação de serviços e atendimento à população.
Mais do que números e obras grandiosas, esta
publicação materializa também a relação do Metrô
com a cidade e a população de São Paulo, em seus
aspectos históricos, sociais, econômicos, culturais e
ambientais.”
Paulo Menezes Figueiredo
Diretor-presidente da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô

Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia. Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse
www.iengenharia.org.br.
www.iengenharia.org.br
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