
Nesta edição:

FDTE, trajetória de 
grandes projetos

FDTE: 40 anos de contribuição              
com a Poli e a sociedade

Que tipo de projeto é realizado 
pela FDTE e para quem?

A FDTE realiza todos os projetos 
das especialidades de engenharia 
constantes da grade curricular da 
Escola Politécnica e alguns dispo-
níveis no mercado. A Fundação é 
contratada tanto por organismos 
das administrações municipais, 
estaduais e federal como em-
presas privadas. Os ministérios e 
as secretarias de estado lançam 
mão dos serviços da FDTE para 
projetos de grande expressão. 
Os contratos com o setor públi-
co são de duração mais longa e 
de grande porte. Os docentes 
da Escola Politécnica participam 
da consolidação desses proje-
tos, vivenciando experiências e                                                      
apresentando soluções.

E o contrato com a Infraero?

O contrato da Infraero com a 
FDTE, internamente, é de sistema 
de gestão de projetos e obras de 
engenharia. O órgão da aviação 
civil de economia mista, contro-
lado pelo Estado, apesar de sua 
grande competência, encontrava 
dificuldades para entregar o que 
era esperado pelo governo fede-
ral. Constatou-se que a Infraero 
não conseguia fazer uso dos seus 

Informa Boletim Informativo da FDTE - Fundação para o 
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia

Fevereiro de 2013
Número 01 - Ano I

excelentes recursos nas obras de 
aeroportos em todo o país. Num 
território como o brasileiro, de 
dimensões continentais, era pre-
ciso um sistema de gestão bem 
equacionado para controlar esse 
conjunto de iniciativas. O desen-
volvimento e implantação do sis-
tema de gestão de projetos, em 
curso pela FDTE, somado à enge-
nharia que a instituição já pos-
suía, vai permitir que a Infraero 
tenha uma atuação superior.

O governo do estado de São Pau-
lo também contrata a FDTE?

Temos uma atuação muito antiga 
e perene com o governo do esta-
do de São Paulo para a Compa-
nhia do Metropolitano. A FDTE 
tem uma das equipes mais com-
petentes do país na análise de 
segurança dos sistemas de trans-
porte metroferroviário.

O que a FDTE comemora?

Comemoramos uma missão bem 
cumprida até este momento. Ao 
longo desses 40 anos, a FDTE 
mudou, mantendo os seus prin-
cípios. A Politécnica cresceu e 
ampliou o número de especiali-
dades, e continua a ser uma es-
cola que produz conhecimento 

André Gertsenchtein: a FDTE realiza projetos         
em todas as áreas da engenharia oferecidas           
pela Escola Politécnica da USP

e precisa levá-los à sociedade. 
A FDTE tem conseguido cumprir 
esse papel. Estamos festejando 
uma parceria de 40 anos que nos 
dá muita satisfação e tem sido 
um sucesso.

E o futuro?

Nós queremos crescer com a Es-
cola Politécnica. Existem áreas em 
que a sociedade tem se desenvol-
vido e a universidade atua como 
instituição de ponta. É ilustrati-
vo o contrato firmado pela FDTE 
com a empresa InterCement, que 
resolveu investir em projetos 
desenvolvidos pelos professores 
Vahan Agopyan, Vanderley John 
e Rafael Pileggi, do departamen-
to de engenharia de construção 
civil da Poli, que consiste no de-
senvolvimento e aprimoramen-
to de tecnologias de construção 
sustentável. Dessa forma, a Fun-
dação possibilita que a escola 
continue a se dedicar a esse tipo 
de iniciativa. Temos aperfeiço-
ado nossa sintonia operacional 
com os docentes e, a cada dia, 
feito mais a gestão financeira e 
administrativa dos projetos, dei-
xando para os professores aqui-
lo que eles efetivamente ficam 
a vontade para  fazer, que é a                                                   
contribuição técnica.

Notícia

Poli terá laboratório 
inédito no país

FDTE faz aferição 
do SINAPI

Clipping

Gestão de projetos 
para 15 aeroportos

Cursos

Educação               
continuada: uma 
nova abordagem

Editorial

Projetos

“A razão de existir da FDTE é a Escola Politécnica”. A afirmação de André 
Steagall Gertsenchtein, diretor superintendente da Fundação para o 
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, traduz a principal missão da 
instituição, de atuar em benefício da sociedade e da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. 
A Fundação é instrumento para que a Poli contribua com a sociedade, 
através do desenvolvimento de tecnologia, pesquisas e estudos. “Por se 
tratar de uma instituição pública, a Poli não pode ser contratada direta-
mente, portanto, é nossa vocação servir como ponte entre universidade  
e sociedade”, diz.
Consequentemente, os docentes da Escola Politécnica participam de pro-
jetos que não apenas permitem que vivenciem experiências solucionando 
problemas reais, mas também oferecem motivação para permanecerem 
na universidade. Com isso, não se perdem as “grandes cabeças”. Nesta 
entrevista à edição inaugural do FDTE INFORMA, Gertsenchtein fala dos 
grandes projetos em curso e do papel da Fundação.
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FDTE, trajetória de grandes projetos

Informa

Instituída em 1972, de modo 
pioneiro, como uma das pri-
meiras fundações de apoio da 
Universidade de São Paulo, a 
Fundação para o Desenvolvi-
mento Tecnológico da Enge-
nharia completou 40 anos de 
existência, em 02 de dezembro 
de 2012.

O desenvolvimento do pro-
jeto do primeiro computador 
brasileiro - o G-10 -, criado 
para a Marinha Brasileira pelo 
Departamento de Computa-
ção e Sistemas da Poli, deu 
origem à FDTE. A partir daí, 
a Fundação tem sido o ins-
trumento que possibilita à 
Escola Politécnica colaborar 
com a sociedade, através dos 
seus docentes, pesquisado-
res e tecnologia. Além disso, 
viabiliza a permanência deste 

de São Paulo e do desenvolvi-
mento de novos materiais para 
construção civil, até o desen-
volvimento de plásticos biode-
gradáveis com a Universidade 
de Okinawa, no Japão.

O Brasil caminha no sentido 
de se consolidar como um dos 
grandes polos tecnológicos do 
mundo. A Escola Politécnica, 
reconhecida mundialmente 
como centro de excelência, 
tem programas de intercâmbio 
tecnológico com universidades 
de ponta dos Estados Unidos e 
França, entre outros países. 

E a FDTE se orgulha de fa-
zer parte desta história - e                        
deste futuro.

André Steagall Gertsenchtein, 
diretor superintendente da FDTE

Poli terá laboratório inédito no país

Em 2015, a Escola Politécnica 
da USP ganhará um Laboratório 
de Inovação e Empreendedoris-
mo, com o objetivo de incentivar 
os alunos dos cursos de graduação 
a desenvolver projetos inéditos. A 
unidade estará aberta a todas as 
faculdades da universidade.

O edifício do laboratório de 
inovação terá 9 mil m² de área 
construída e será erguido onde 
hoje funciona o estacionamen-
to da Poli, um terreno de cerca 
de 1,5 mil m². Segundo José Ro-
berto Cardoso, diretor da Escola 
Politécnica, este será o primeiro 
laboratório do gênero com tal 

A iniciativa conta com o apoio da FDTE, que está promovendo a escolha do projeto             
arquitetônico do novo prédio, que terá 9 mil m² de área construída

José Roberto Cardoso: a FDTE é a mais 
importante instituição de apoio à Poli
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capital humano na Universida-
de, criando o ciclo virtuoso no 
qual ganham a sociedade civil 
que recebe conhecimento, e a 
própria Universidade que, ao 
proporcionar a permanência 
de docentes e pesquisadores 
de ponta, é capaz de formar 
novas gerações de engenhei-
ros de alto nível.

Nestes 40 anos, a FDTE tam-
bém apoiou a Escola Politécni-
ca através da doação de mais 
de três mil bolsas em várias 
modalidades de iniciação cien-
tífica e tecnológica a alunos 
de graduação, de mestrado e 
doutorado, de pós-doutorado 
e também a funcionários da 
própria faculdade, para que 
complementem sua formação.

A FDTE já desenvolveu mais 
de 1.300 projetos ao longo 

de sua existência, para clientes 
do setor público e privado. En-
tre eles, estão governos esta-
duais como São Paulo, Paraná e                   
Goiás; o Governo Federal, atra-
vés de órgãos da administração 
direta e indireta, a exemplo da 
Secretaria da Receita Federal, a                                                         
Infraero, a Petrobrás e a ANTT - 
Agência Nacional dos Transportes 
Terrestres; e empresas privadas 
das mais diversas áreas, como a 
Vale do Rio Doce, Ericsson, Sca-
nia, entre outras.

Podemos qualificar a capacita-
ção técnica da FDTE como excep-
cional, uma vez que nosso “corpo 
técnico” se compõe, na verdade, 
dos docentes e pesquisadores da 
Escola Politécnica. 

A FDTE, hoje, participa de pro-
jetos que vão desde a análise de 
segurança do sistema do Metrô 
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porte no país. “Os investimen-
tos da faculdade na construção 
devem ultrapassar a casa dos R$ 
20 milhões e, para equipar o la-
boratório, a USP buscará verbas 
externas, doações e o patrocínio 
de empresas privadas”, informa.

A iniciativa conta com o apoio 
da FDTE, que destinou R$ 1,5 mi-
lhão para a contratação do pro-
jeto arquitetônico e executivo 
do novo prédio. Cardoso, afirma 
que a FDTE é a mais importan-
te instituição de apoio à escola. 
“Ela é a única que atua em todas 
as modalidades da engenharia. 
Foi instituída por engenheiros 
e os principais projetos da Poli 
contam com o seu envolvimen-
to, que abrigou e abriga grandes 
projetos de engenharia”, diz. Ele 
cita como exemplo de atuação 
da instituição o desenvolvimen-
to do primeiro sistema de con-
trole metroferroviário. “Hoje a 
FDTE se caracteriza por uma ad-
ministração moderna e de gran-
de flexibilidade”, elogia.

O diretor da Poli informa que o 
Laboratório de Inovação e Empre-

endedorismo será um ambien-
te acolhedor para as empresas. 
Contará com recursos computa-
cionais avançados com softwares 
instalados, oficinas 3D e ateliês 
para a construção de protótipos. 
O aluno terá liberdade para tra-
balhar e irá compartilhar com os 
demais grupos os equipamentos 
disponíveis no ambiente.

O objetivo é abrigar em um 
único espaço as iniciativas es-
pontâneas dos estudantes, como 
os que participam de olimpíadas 
ou de grupos como o Poli Jr, de 
empreendedorismo e formação 
de empresas; o Poli Cidadão, de 
responsabilidade social; o Poli 
Finanças, que atua com empre-
sas financeiras. “Neste laborató-
rio os alunos vão trabalhar com 
base em desafios apresentados 
pelas indústrias, ou seja, vão 
aprender fazendo”, diz Cardoso. 
Ele comenta que a engenharia 
permite ao estudante não se 
prender apenas à técnica, mas 
atuar em diversos setores. “Esta 
é a tendência em todo o mun-
do”, afirma.

FDTE

Diretor Superintendente: André 
Steagall Gertsenchtein
Diretora de Operações: Edith 
Ranzini 
Diretor Administrativo e Finan-
ceiro: Antonio Carlos Fonseca
Conselho Curador
Presidente: Antonio Hélio Guerra 
Vieira
Vice-Presidente: Nelson Zuanella
Membros:
Célio Taniguchi
Cláudio Amaury Dall’Acqua
Ettore José Bottura
Ivan Gilberto Sandoval Falleiros
João Cyro André
José Roberto Cardoso
Ozires Silva
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Cumbica busca novas tecnologias para                        
tarifas e check in

FDTE implanta metodologia baseada no PMBOK em 15 aeroportos

Confira também:

Infraero contrata FDTE para gestão de 
obras em 15 aeroportos brasileiros

Poli-USP abre inscrições para MBA e 
especialização em construção civil

Mercado sofre com poucos                       
profissionais em real estate
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Informa

Em 2012, a Infraero assinou contrato com a FDTE para gerenciar e equalizar os procedimentos da engenharia da 
estatal nas obras de ampliação, reforma e construção de 15 aeroportos do país. Em entrevista, o professor da FDTE 
Nilton Nunes Toledo diz que a meta da Infraero é realizar os programas de obras definidos pelo governo para aten-
der o atual aumento de demanda e os eventos esportivos mundiais que virão.

Fonte: Portal AECWeb, junho 2012. Clique aqui.

A Concessionária do Aeroporto de Guarulhos busca novas 
tecnologias para obter melhor eficiência na cobrança de tari-
fas e no atendimento aos usuários.

Fonte: Portal Exame, 24 janeiro 2013. Clique aqui.
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Em artigo publicado na grande imprensa, o professor Claudio Dall’Acqua, coordenador 
de Projetos da FDTE, aborda a polêmica em torno da inspeção veicular na cidade de São 
Paulo. Para ele, a repercussão pode levar o novo prefeito Fernando Haddad a cometer um 
grande erro logo no início de sua gestão.

Fonte: DCI, 22 janeiro 2013. Clique aqui.

São Paulo, um exemplo a ser seguido

Fundação faz aferição das composições de serviços 
do SINAPI para CEF

FDTE realiza pesquisa de campo para avaliar a produtividade em várias centenas de obras de todas as regiões do país

Além do contrato com a In-
fraero que prevê a implantação 
do sistema de gestão de proje-
tos para os aeroportos brasi-
leiros, um dos trabalhos mais 
importantes que a instituição 
está realizando é a aferição das 
composições de serviços do 
SINAPI - Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil. Este contra-
to da FDTE com a CEF – Caixa 
Econômica Federal - conta com 
o apoio do Departamento de 
Construção Civil da Poli e está 
sob a coordenação do profes-
sor Ubiraci Espinelli de Souza.

O SINAPI é um sistema de 
pesquisa mensal que informa 
os custos e índices da constru-
ção civil e tem a CEF e o IBGE 
- Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - como respon-
sáveis pela divulgação oficial 
dos resultados, manutenção, 
aferição e aperfeiçoamento do 
cadastro de referências técni-
cas, métodos de cálculo e do 

controle de qualidade dos da-
dos disponibilizados.

Trata-se de um banco de in-
formações empregado como 
referência para orçamentos de 
obras de construção civil no 
território nacional. O traba-
lho que está sendo realizado 
abrange a coleta de informa-
ções sobre as composições or-
çamentárias em obras de várias 
regiões do país. Quanto maior 
a confiabilidade nas composi-
ções e seu entendimento, mais 
se espera que a construção 
(contratantes, construtores e 
usuários) possa ganhar com a 
indução da melhoria dos pro-
dutos e processos.

O objetivo do contrato é rea-
lizar a aferição de composições 
de serviços referentes à cons-
trução civil, visando aprimo-
rar e ampliar as informações 
disponíveis no SINAPI. “Vamos 
aferir cinco mil itens num pe-
ríodo entre três e cinco anos”, 
diz Ubiraci de Souza. O profes-

sor explica que a composição 
orçamentária faz a descrição 
física dos serviços. “Para che-
gar à composição de um me-
tro quadrado de alvenaria, por 
exemplo, são avaliados vários 
itens como a demanda por mão 
de obra, materiais e equipa-
mentos”, explica.

A CEF, segundo Souza, pre-
tende ampliar e aferir as com-
posições de serviços e a FDTE 
está efetuando o trabalho de 
campo para o levantamento de 
informações, seguido do pro-
cessamento e análise dos da-
dos gerados. O estudo abrange 
várias centenas de obras em 
todo o país, visando ter re-
presentatividade nacional nas 
composições orçamentárias. 

Ao avaliar a extensão do tra-
balho, Souza afirma que exis-
tem manuais de representação 
com experiências acumuladas. 
“Mas não há nada parecido 
com o método de pesquisa 
como o que estamos adotan-

do. Este trabalho tem uma 
grandeza significativa e sem 
paralelo, tanto no Brasil como 
no exterior. Seu resultado é im-
portante para a economia, pois 
o sistema constitui ferramen-
ta útil de elaboração e análise 
de orçamentos, estimativas 
de custos, reajustamentos de 
contratos e planejamentos de 
investimentos. Ele baliza os va-
lores da construção civil e será 
uma referência da organização 
do trabalho no setor”, afirma.

Ubiraci Souza: este trabalho tem uma 
grandeza significativa e sem paralelo

http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72226:infraero-contrata-fdte-para-gestao-de-obras-em-15-aeroportos-brasileiros&catid=71:categoria-veiculos&Itemid=367
http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72226:infraero-contrata-fdte-para-gestao-de-obras-em-15-aeroportos-brasileiros&catid=71:categoria-veiculos&Itemid=367
http://www.piniweb.com.br/construcao/carreira-exercicio-profissional-entidades/poli-usp-abre-inscricoes-para-mba-e-especializacao-em-construcao-civil-276485-1.asp
http://www.piniweb.com.br/construcao/carreira-exercicio-profissional-entidades/poli-usp-abre-inscricoes-para-mba-e-especializacao-em-construcao-civil-276485-1.asp
http://www.aecweb.com.br/aec-news/materia/6364/cursos.html
http://www.aecweb.com.br/aec-news/materia/6364/cursos.html
http://www.aecweb.com.br/comunidade/Materia_Leitura.asp?idMateria=5667
http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/cumbica-busca-tecnologias-para-tarifas-e-check-in-diz-diret
http://img441.imageshack.us/img441/6265/jornaldciartclaudiojorn.jpg
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Tecnologia & Gestão em educação continuada

De acordo com sua missão 
de valorizar a engenharia, a 
FDTE prepara 14 novos cursos 
de educação continuada para 
este ano, com objetivo de ofe-
recer aos alunos uma aprendi-
zagem apoiada na solução de 
problemas. “Vamos auxiliar o 
estudante a congregar o conhe-
cimento de diversas disciplinas 
para entender e solucionar 
problemas”, afirma o professor 
José Antonio Siqueira, coorde-
nador dos projetos educacio-
nais da Fundação. 

Durante a elaboração do novo 
formato, Siqueira teve a oportu-
nidade de participar, com alu-
nos da Poli, da HKUST - Hong 
Kong University of Science and 
Technology - uma competição 
de planos de negócios para so-
lucionar problemas da cidade de 
Hong Kong -, onde foi possível 
comparar os cursos anuais da 
escola chinesa com os ministra-
dos pela USP. “Fiquei impressio-
nado com a clareza de visão dos 
alunos da HKUST. A universida-
de visa a formação completa do 
profissional técnico e gerencial. 
Sou professor da Poli há 36 anos 
e posso dizer que geralmente o 
aluno sai das escolas brasileiras 
sem saber resolver problemas”, 
afirma.  Em sua opinião, o en-
genheiro formado pelas boas 
escolas do Brasil só consegue 
obter essa capacidade após 

Os cursos oferecidos pela FDTE em áreas estratégicas da engenharia são coordenados 
por docentes da  Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

três ou quatro anos de experi-
ência profissional. “A USP, por 
exemplo, não prepara o aluno 
para este conhecimento práti-
co e os novos cursos da FDTE, 
baseados em T&G – Tecnolo-
gia e Gestão - visam dar essa                                                                
formação”, comenta.

Os novos cursos de dois anos 
começam com uma visão de 
gestão do problema, prosse-
guem com cursos de tecnologia 
e finalizam com experiências em 
gestão. A primeira parte desses 
cursos, denominada Módulo 
Introdutório, com 32 horas de 
duração, faz uma espécie de de-
marcação do terreno de um se-
tor - portos, ferrovias, aeropor-
tos, entre outros.

Em ferrovia, por exemplo, 
os participantes vão estudar e 
propor soluções aos problemas 
das empresas. O aluno pode-
rá se debruçar sobre questões 
de infraestrutura, operação, 
ecossistemas com seus vários 
atores, manutenção, otimi-
zação dos espaços nos trens, 
competição do sistema com ou-
tros modais e relações com os                           
poderes públicos.

O primeiro ano se completa 
com outros dois módulos de 
72 horas cada um. Eles são de 
tecnologia e ensinam a práti-
ca da engenharia. Com isso, a 
FDTE oferece uma opção nova 
em educação continuada, for-

mando técnicos no exercício da 
aula. Os alunos não levam tare-
fas para casa e desenvolvem a 
capacidade de estudar por con-
ta própria.  

O segundo ano começa com 
capacitação intensiva em tec-
nologia de projetos. O primei-
ro módulo, com 36 horas, se 
completa com outros dois de 
74 horas cada um, com apren-
dizagem apoiada na busca de 
soluções de problemas reais, 
apresentados pelas empresas 
parceiras. No caso do setor fer-
roviário, por exemplo, logo no 
início do segundo ano, o aluno 
recebe um problema de empre-
sas como a Vale ou a ALL. O ob-
jetivo é que ele enfrente essas 
questões e proponha soluções. 
“Na prática, não se trata de 
uma aula comum, mas da mon-
tagem de um escritório piloto, 
cujos resultados serão avalia-
dos pelas empresas”, diz.

Cursos previstos para 2013

Tema Coordenador

Análise de Riscos Marcelo Ramos Martins

Automação Predial Wagner Luiz Zucchi

Eficiência Energética Eduardo Ioshimoto

Otimização de Estruturas Mecânicas Emilio Carlos da Silva

Sistemas Estruturais - Pontes e Viadutos Rui Oyamada

Infraestrutura de Aeroportos Jorge Eduardo Leal Medeiros

Ferrovias Telmo Giolito Porto

Infraestrutura de Portos Rui Carlos Botter

Gerenciamento de Ativos Imobiliários Moacyr Eduardo Alves da Graça

Execução de Projetos de Inovação na Empresa José Lerosa de Siqueira

Engenharia de Serviços Marcos Ribeiro Pereira Barretto

Métodos Construtivos em Obras Enterradas Carlos E. Moreira Maffei

Patologias Geotécnicas Faiçal Massad

José Antonio Siqueira: não se trata de 
uma aula comum
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USP Leste - A Escola Poli-
técnica chega ao campus da 
Universidade de São Paulo 
(USP) Leste com o curso En-
genharia da Computação. A 
carreira, que deve ser ofere-
cida já a partir do próximo 
vestibular, vai representar a 
chegada da Escola Politécni-
ca à unidade. O novo curso, 
aprovado pela congrega-
ção da Poli no fim de de-
zembro, terá 50 vagas no                              
período diurno.

Inovação - Em seus 40 anos, 
a FDTE participou de mais 
de 1.100 projetos de pesqui-
sa, desenvolvimento tecno-
lógico e inovação em todos 
os campos da engenharia, 
realizados por equipes pró-
prias e em parceria com uni-
versidades, para empresas 
do setor público e privado.

Qualidade - As atividades 
da FDTE na área da Qua-
lidade concentram-se em 
três processos: Certificação, 
Consultoria e Treinamento. 
Em outubro de 2010 a Fun-
dação foi acreditada pelo                          
INMETRO para atuar na área 
de Certificação de Sistemas 
de Gestão da Qualidade 
conforme a norma NBR  ISO 
IEC 9001 na área de Servi-
ços. A acreditação repre-
sentou importante passo na 
continuidade das atividades 
da FDTE no desenvolvimen-
to de projetos e estudos de 
engenharia, na prestação 
de serviços técnicos e es-
pecializados em geral, e do 
apoio prestado às atividades                
de ensino.

Evento - A comemoração 
dos 40 anos da FDTE será 
realizada no dia 19 de mar-
ço, às 19 horas, no Instituto 
de Engenharia, na aveni-
da Dante Pazzanese, 120,                          
Vila Mariana.


