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Escola faz parcerias estratégicas como o MIT e empresas como a Honeywell.  
 
Os 155 estudantes aprovados, entre 7.118 candidatos, no último concurso de admissão do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP), vão iniciar o ano letivo 
de 2005 com novidades que poderão somar pontos na carreira dos futuros engenheiros. Além da 
contratação de 21 novos professores, o ITA espera consolidar em 2005 as principais mudanças 
previstas no seu plano estratégico para os próximos 20 anos.  
 
Uma delas é o fortalecimento e a criação de parcerias estratégicas com instituições e empresas de 
grande projeção nacional e internacional. É o caso do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), modelo de instituição seguido pelo ITA na época de sua origem e hoje uma das mais 
conhecidas e importantes escolas de engenharia do mundo.  
 
O acordo de cooperação fechado com o MIT prevê o intercâmbio de alunos e professores e o 
desenvolvimento de projetos que possam ser compartilhados entre as duas instituições, diz o 
reitor do ITA, Michal Gartenkraut. As áreas de materiais compostos, aplicações de termodinâmica, 
materiais porosos e veículos não tripulados então entre os possíveis projetos a serem 
desenvolvidos em conjunto com o MIT.  
 
Outra área de grande interesse para o ITA nessa cooperação e, em especial, para o setor 
aeroespacial brasileiro, é a de eletrônica embarcada, cuja principal demanda atualmente vem da 
Embraer. Segundo Gartenkraut, os alunos do ITA terão a oportunidade de estudar no MIT com os 
melhores professores dos EUA. Grande parte deles, inclusive, trabalha na Boeing.  
 
Toda a parte de software embarcado das aeronaves da Embraer foi desenvolvida em parceria com 
a empresa americana Honeywell, mas devido a importância estratégica desses sistemas, a 
Embraer está investindo na formação dos seus engenheiros. A cooperação entre o ITA e o MIT 
contempla os alunos de graduação, pós-graduação e bolsistas. O ITA também já oferece cursos de 
especialização em armamento aéreo, guerra eletrônica e análise de sistemas (informática).  
 
O ITA se internacionaliza. 
  
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) também tem parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) para a implantação de cursos de pós-graduação voltados para o empreendedorismo. 
O acordo com a FGV inclui outros cursos, como o de formação complementar nas áreas de 
relações interpessoais, soluções de conflitos comerciais e potencial de mercado. "Estamos 
resgatando a importância da área de humanidades na formação dos nossos alunos, pois 
acreditamos que ela seja um grande diferencial no futuro profissional deles, dentro de uma visão 
mais moderna da multidisciplinariedade", diz o reitor do ITA, Michal Gartenkraut.  
 
A parceria entre as duas instituições, conforme o reitor do ITA, prevê também a realização de um 
curso de mestrado profissionalizante em logística já a partir deste ano. O alto nível dos cursos de 
pós-graduação do ITA tem rendido boas avaliações no âmbito da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Segundo Gartenkraut, os cursos de pós 
nas áreas de engenharia aeronáutica e mecânica foram considerados os melhores do Brasil.  
 
As áreas de física e de infra-estrutura aeronáutica também tiveram uma avaliação positiva, mas a 
meta para os próximos anos, diz o reitor, é que todos os cursos da instituição sejam enquadrados 
na avaliação máxima da Capes. Uma das medidas para tornar esse objetivo uma realidade, e que 
já integram uma das ações do plano de reestruturação do ITA, é colocar os cursos de pós-
graduação no mesmo nível de excelência já obtido pelos cursos da graduação, reconhecidos como 



modelo na formação de recursos humanos altamente qualificados, principalmente, para o setor 
aeroespacial.  
 
"A idéia é expandir os cursos, especializações e também a parte de extensão. Hoje já temos bons 
resultados com os cursos de mestrado profissionalizante realizados com a Embraer na área de 
engenharia aeronáutica e de engenharia de produção com a empresa Pilkington." Segundo o 
reitor, o ITA está aberto a novas parcerias com empresas e já tem planos de oferecer cursos de 
extensão nas áreas de direito aeronáutico e espacial.  
 
O balanço das mudanças implementadas pelo plano de reestruturação mostra que o saldo foi 
positivo, diz o reitor. "Acabamos com o modelo de ensino baseado na tese de que ‘quem carrega 
o piano é a pessoa que só dá aula’. Hoje, reforçamos a idéia do ‘learning by doing’, ou seja, 
professores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão."  
 
Outro gargalo superado com a reestruturação foi a redução de níveis hierárquicos, tornando a 
estrutura administrativa no ITA mais ágil e integrada. "Eliminamos 24 departamentos que 
sustentavam as cinco modalidades de engenharia da graduação. Na estrutura anterior existiam 
ainda sete divisões de ensino, sendo seis para a área de graduação e apenas uma para a pós."  
 
Na disputa por recurso, segundo ele, a graduação sempre saía na frente, em detrimento a área de 
pós. Na nova estrutura foram mantidas apenas seis divisões de ensino: fundamental; engenharia 
aeronáutica; mecânica aeronáutica; eletrônica; infra-estrutura aeronáutica e ciências da 
computação. A área de pós ganhou status de pró-reitoria.  
 
Com a eliminação dos departamentos, o ITA passou a ter três pró-reitorias de ensino: de 
graduação, com seus respectivos coordenadores de curso, subordinados a um pró-reitor de 
graduação; a de pós-graduação, com quatro coordenadores; e a de extensão e cooperação. 
"Implementamos essa nova estrutura no começo de 2004, mas estaremos oficializando as 
mudanças no primeiro trimestre de 2005, embora todo o conceito já tenha sido devidamente 
aprovado e testado."  
 
Uma das vantagens da nova estrutura, afirma Gartenkraut, é que ela facilita a criação de novos 
cursos. "Acabamos com a idéia de que a criação de um novo curso pressupõe a construção de um 
prédio e de uma nova estrutura de pessoal. Hoje só precisamos nomear um coordenador, 
aproveitando a massa crítica e as instalações já existentes."  
 
O corpo docente do ITA é formado por 140 professores, mas a meta é chegar a 200, número que 
a instituição já teve há alguns anos. A maior parte (85%) possui formação em nível de doutorado, 
mas o reitor acredita que a parceria com instituições de pesquisa e fomento e a proximidade com 
o setor produtivo possam elevar ainda mais o nível de formação. Exemplo disso é a parceria com 
a Fundação Casimiro Montenegro Filho (FCMF), que atualmente desenvolve mais de 30 projetos 
de pesquisa com o ITA em conjunto com o Centro Técnico Aeroespacial (CTA).  
 
Vestibular mais concorrido do País, o ITA tem 1.400 alunos durante o ano letivo, entre as áreas 
de graduação e pós-graduação.  
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