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O presente Relatório, também denominado Relatório Anual de Gestão, foi elaborado em 

atendimento ao Estatuto Social da Fundação Casimiro Montenegro Filho e contempla 

dentre outras informações, o relatório de atividades, a prestação de contas e o balanço 

geral de 2016.  
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1. Introdução 
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A FCMF conseguiu em 2016 realizações bastante positivas, em um ano marcado por um 

ambiente muito difícil para o investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

por parte das empresas privadas e principais agências oficiais de fomento: 

 

- Aprovação sem ressalvas pela FINEP das prestações de conta de todos os projetos 

antigos encerrados há vários anos, porém ainda sem emissão do Termo de 

Encerramento Formal pela financiadora. O fato de todas terem sido aprovadas sem 

ressalvas foi uma demonstração inequívoca da qualidade da gestão administrativa e 

financeira da equipe da FCMF; 

 

- Com participação e apoio decisivo do ITA, recebimento de quase R$ 12 milhões da 

FINEP para execução de projetos apoiados por essa instituição, apesar das restrições 

orçamentárias, referentes a desembolsos conforme cronogramas de execução já 

aprovados ; 

 

- Reconhecimento, pelas diretorias do DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia da 

Aeronáutica e do ITA, do trabalho desenvolvido pela INCUBAERO no seu programa de 

incubação de empresas nascentes de base tecnológica - 16 empresas graduadas até 

2016 e mais seis em desenvolvimento neste ano em suas instalações mantidas pela 

FCMF no campus do ITA;  

 

- Utilização plena do SAGI-Sistema de Administração e Gestão Integrada em todas as 

atividades de gestão de projetos da FCMF durante todo o ano de 2016, com intensa 

participação de toda a equipe da fundação (em regime de on-the-job training). Dessa 

forma, o SAGI passou a gerir todo o ciclo-de-vida dos projetos, desde a fase de 

prospecção até a fase de pós-execução, incluindo as auditorias e prestações de contas; 

 

- Sucesso na prospecção de novos projetos, resultante do esforço conjunto da direção 

do ITA e da diretoria da FCMF no desenvolvimento de novos projetos junto a empresas 

privadas, visando à ampliação da carteira de projetos para 2017; 

 

- Em 2016 a FCMF obteve uma grande vitória junto ao CARF – Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais em Brasília, que reconheceu a não incidência da COFINS pela 

Receita Federal sobre os recursos captados para os projetos. O Conselho avaliou o 

recurso administrativo da FCMF e deu provimento por unanimidade de votos, conforme 

Acordão que se segue: 
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Adicionalmente, em seu despacho o relator do processo no CARF reconhece  que a 

FCMF atende a todos os requisitos para isenção da cobrança, conforme o próprio 

Auditor Fiscal já havia constatado durante a fiscalização. 

 

Em detalhado Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.392/1.424, a 

autoridade autuante expõe os motivos da autuação. 

Inicialmente, o documento relata como se conduziu o trabalho fiscal, 

relacionando o teor das intimações fiscais e as respostas dadas pela 

fiscalizada. Depois, a auditoria lista os requisitos legais para o gozo 

da isenção prevista no art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997, relativa ao 

Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

para as instituições sem fins lucrativos de caráter científico, 

requisitos esses estabelecidos no art. 12 §2º da mesma lei. 

O autuante detalha a situação da instituição com relação a cada um 

dos mencionados requisitos, concluindo que a fiscalizada os atende 

integralmente. Verificou a autoridade que a entidade não remunera 

seus dirigentes pelos serviços prestados; não distribui qualquer 

parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; 

aplica seus recursos integralmente no país e na manutenção e 

desenvolvimento de seus objetivos sociais; mantém a escrituração 

completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 

formalidade que assegurem a respectiva exatidão; conserva em boa 

ordem a documentação de suporte da escrituração pelo prazo de 

cinco anos; apresenta anualmente declaração de rendimentos; não 

apura superávit em suas contas e quando este ocorre é aplicado 

integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

sociais e procedeu à regular retenção na fonte de tributos devidos 

por teceiros.” 

Feita essa análise, o Termo Fiscal menciona que a isenção prevista 

no art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997, não alcança as contribuições 

sociais do PIS e da Cofins, que tem legislações próprias e chama 

atenção para o disposto nos artigos 9º e 47º da Instrução Normativa 

nº 247, de 2002: 
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Como a Fazenda Federal por sua vez, renunciou ao direito de interposição de recurso o 

processo foi encerrado com o reconhecimento da correção dos procedimentos adotados 

pela FCMF.   

 

 

 

 
 

Diante do desfecho positivo, em reunião de Diretoria da FCMF realizada em 01/07/2016 

os saldos dos recursos até então arrecadados dos projetos para provisão de pagamento 

da Cofins foram destinados ao Plano de Desenvolvimento Institucional do ITA. 
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Em 2016 um total de 58 (cinquenta e oito) projetos estiveram em execução sob a 

coordenação administrativa e financeira da FCMF, todos cadastrados no SAGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em decorrência do aporte de recursos  por parte da FINEP no final de 2016, a captação 

de recursos para execução dos projetos em carteira superou as projeções 

orçamentárias. O ano foi concluído com uma captação de recursos de R$ 26,11 

milhões, ou seja, com crescimento de 161% em relação ao orçado. Desses recursos, a 

maior parte destinou-se a gastos dos projetos que continuam nos anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

Gráfico - Captação de recursos para projetos 

 

Em 2016 a captação total de recursos para projetos se distribuiu quase que igualmente 

entre recursos públicos (agências de fomento) e privados (empresas), concentrando-se 

mais no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. 

 

 

Gráfico - Captação por tipo de Projeto  
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Em 2016 conforme gráfico acima, a FCMF efetuou com recursos de projetos o 

pagamento médio mensal de 174 bolsas, beneficiando um total de 277 bolsistas, dentre 

professores, pesquisadores e/ou alunos, num total de R$ 5,13 milhões no ano. 

 

As atividades da FCMF são focados na execução de projetos em três linhas principais - 

desenvolvimento tecnológico, capacitação tecnológica e empreendedorismo, cujas 

atividade ao longo de 2016 são descritas nos capítulos seguintes. 

 

 

São José dos Campos, 07 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

Ricardo Corrêa de Oliveira Martins 

Diretor Presidente 
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2. Projetos em Execução em 2016 
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2.1. Programa de Desenvolvimento Tecnológico 

O programa concentra-se em motivar as empresas a buscar as oportunidades de conhecimento 

e competência disponíveis no ITA através de Projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico e de Ensino. Em 2016 foram desenvolvidos projetos com os seguintes 

parceiros: 

 

  

 2.1.1 - 2 RP NET  

O projeto SPOT - Sistema de Proteção Operacional e Tecnológica para Prevenção, 

Detecção e Controle de Fraudes e de Acessos Indevidos, SPOT tem por objetivo a 

pesquisa e o desenvolvimento cooperativo de soluções inovadoras para um Sistema 

de Proteção Operacional e Tecnológica, envolvendo prevenção, detecção e controle 

de fraudes em cartões de acesso a ambientes computadorizados controlados, visando 

aumentar sua eficiência, confiabilidade e segurança, bem como reduzir o desperdício 

de recursos envolvidos. 

 

 

2.1.2 -  ALTAVE 

 

   DIRIGÍVEL - o projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um veículo híbrido de 

alta manobrabilidade e autonomia em operação, uma combinação entre aeróstato 

cativo e dirigível, característica que possibilitará obter elevada autonomia em 

operação e mobilidade. 

 

   MULTICÓPETRO - o objetivo do projeto é apoiar o desenvolvimento de um veículo 

multicóptero ancorado por cabo. 

   

 DAI – o projeto tem por objetivo apoiar projetos de dissertação de mestrado e teses 

de doutorado acadêmico-industriais em veículos aéreos cativos, de interesse da 

ALTAVE e do ITA. 
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2.1.3 - AKAER 

O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e contrapartida da Akaer e tem por 

objetivo o “Desenvolvimento tecnológico, a Qualificação Tecnológico e Implantação 

de Unidade Fabril”. 

 

2.1.4 - AVIBRAS  

 

O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um estudo acadêmico pelo ITA para 

fornecer fundamentação sobre as metodologias de carregamento específicas para 

motor foguete a propelentes sólidos de grande porte.  

  

 2.1.5 - BOEING 

 

O objetivo deste projeto é o lançamento do primeiro Programa University Relations 

da Boeing Research and Technology e o ITA. Será implementado um aparato 

experimental aeroelástico que permite a compreensão de problemas 

multidisciplinares partindo desde a sua análise de engenharia até o experimento 

comprobatório das previsões teóricas. Espera-se desenvolver um currículo atraente 

para estudantes de engenharia com experiência prática na análise, construção e 

ensaios, fomentando assim a criatividade, pro-atividade e competitividade, colocando 

o problema com um desafio engenharia. 

 

2.1.6 - COURSERA  

 

O projeto tem por objetivo a disponibilização por Professores do ITA de cursos de 

conteúdo aberto na Plataforma de propriedade exclusiva da Coursera. 

  

2.1.7 - EMBRAER S.A. 

 

 Ame–Asa – O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e contrapartida da 

Embraer e tem por objetivo o desenvolvimento de um processo de montagem de 

estruturas de semi-asas de forma orientada para a montagem automatizada em 

estágio único (one-up-assembly). 

 

 Cátedra - A Cátedra EMBRAER tem como objetivo trazer renomados professores 

e pesquisadores de nível internacional com o desafio de colaborar no 

estabelecimento do Laboratório de Novos Conceitos Aeronáuticos (LNCA) como 

um centro de excelência internacional em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico aplicado a ciências aeronáuticas, o programa iniciou-se em 2015 e foi 

mantido em 2016 pela Embraer.  
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  Estruturas Metálicas – Tem por objeto o desenvolvimento de métodos e 

critérios de análise e calculo estrutural levando-se em conta o estado das peças e 

componentes fabricados pelos processos de soldagem por “Friction Stir Welding” 

(FSW), colagem estrutural e montagem estrutural com uso de calço líquido, além 

dos novos materiais empregados, novas ligas e painéis híbridos.  

 

 E-Works - O projeto E-WORKS – Ambiente Alternativo e Inovador tem 

finalidade de viabilizar o estudos de novos conceitos por meio da construção de 

protótipos, que permitirão a avaliação de ideias de engenharia. Deste processo 

são esperados ganhos em agilidade, maturidade e competitividade no processo 

de teste conceitual de novas ideias. 

 

 Física do Vôo – O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e 

contrapartida da Embraer e tem por objetivo geral o desenvolvimento de uma 

plataforma de ensaio aerolástico de aeronaves com asas de grande alongamento 

e alta flexibilidade. Para tanto pretende-se reproduzir a plataforma X-HALE da 

Universidade de Michigan e paralelamente desenvolver um sistema de aumento 

de estabilidade para permitir a sua operação segura. 

 

 Materiais Compósitos – O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e 

contrapartida da Embraer e tem por objetivo abordar a caracterização do 

comportamento estrutural e o desenvolvimento de metodologias de analise de 

estruturas aeronáuticas em compósitos, visando à obtenção de estruturas 

competitivas ao mesmo tempo em que foca aspectos de certificação. 

 

 Ruído – O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e contrapartida da 

Embraer e tem por objetivo a análise e criação de ferramentas para modelagem 

de ruído de instalação do motor, além de propor e avaliar alternativas de projeto 

visando redução de ruído de plataforma (airframe) e sua interação com o motor 

instalado.  

 

 Sonic II – o projeto tem por objetivo a realização de um estudo de revisão 

bibliográfica sobre técnicas semi-passivas de controle de vibrações aplicadas em 

estruturas aeronáuticas e elaborar uma proposta de desenvolvimento de 

pesquisa para amadurecimento da tecnologia. 
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2.1.8 - EZUTE 

      

  O objetivo do projeto é a realização de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

para o projeto “Aerodinâmica e Confiabilidade de um Sistema Aeroespacial” visando a 

junção de esforços acadêmicos e empresariais. 

 

 

2.1.9 - FAPESP  

 

 PEUGEOT - O projeto tem por objetivo estabelecer condições para a execução 

de parte do projeto “Estudo conceitual de um motor avançado a etanol”, bem 

como as condições para organização do “Centro de Pesquisas em Engenharia – 

Prof. Urbano Ernesto Stumpf ”  localizado na Faculdade de Engenharia Mecânica 

da Unicamp. 

 

 EMBRAER – SIVOR - O objetivo geral deste projeto é desenvolver um 

simulador de voo com base robótica e grau de fidelidade representativo de uma 

aeronave real que possa treinar pilotos em um ambiente de alta fidelidade na 

execução de manobras de ensaios em voo consideradas de alto risco, otimizar o 

processo de desenvolvimento de leis de controle fly by wire e otimizar o ciclo de 

desenvolvimento do produto deslocando a curva de aprendizagem para fases 

preliminares de projeto. 

 

2.1.10 - FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

 

 AKAER – O projeto é desenvolvido com recursos FINEP e de contrapartida da 

empresa AKAER (Programa Inova Aero-Defesa), e tem por objetivo o 

desenvolvimento tecnológico, qualificação tecnológica e implantação de unidade 

fabril para a empresa. 

 

 AME-ASA – O projeto é desenvolvido com a recursos FINEP e de contrapartida  

Embraer e tem por objetivo o desenvolvimento de um processo de automação 

em etapa única (one up assembly) para a montagem de asas de aeronaves. 

 

 CEPROS - Desenvolvimento de Tecnologias em Sistemas de Injeção para 

Propulsores Líquidos; o projeto deverá desenvolver uma câmera de combustão 

alimentada por etanol e oxidante criogênico. Ela será equipada com quatro 

injetores com configurações variadas permitindo o estudo da complexidade do 

escoamento. Tal complexidade é incrementada pela interferência da turbulência  
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dos gases entre os sprays líquidos, o que influencia fortemente a eficiência da 

combustão. 

 

 MATERIAIS COMPÓSITOS – O projeto é desenvolvido com recursos FINEP e de 

contrapartida da Embraer (Programa Inova Aero-Defesa) e tem por objetivo o 

desenvolvimento de novas tecnologias, processos, métodos e critérios de projeto, 

de modo a efetivar o ciclo do desenvolvimento de novas soluções estruturais e 

compósitos para o uso aeronáutico, contemplando projeto, calculo, manufatura e 

ensaios, com demonstração e validação dos benefícios e limitações com vistas a 

inovações tecnológicas na industria aeronáutica. 

 

 DOBRAITA - Elaboração de projetos executivos e diagnóstico das redes 

existentes. Para atingir o objetivo geral deste projeto, o ITA está firmando acordos 

de cooperação com diversas instituições públicas e privadas para possibilitar a 

ampliação e auxiliar no desenho e na concepção das reformas institucionais que 

irão acompanhar a expansão do ITA. 

 

 EXPANITA – Apoio a expansão das atividades de graduação, pós-graduação, 

pesquisa e inovação do ITA que engloba: 

-  Avaliação e reformulação das atividades de pesquisa e inovação de modo a 

integrar estas atividades com o ensino de graduação e pós-graduação na busca de 

soluções ótimas ás necessidades do país, no que concerne às áreas de atuação do 

ITA e às propriedades estratégicas do setores aeronáuticos, especial e de 

defesa,tirando o máximo proveito do processo de ampliação do ensino de 

graduação do ITA.  

- Melhoria da infraestrutura existente. 

- Ampliação de capacidade de pesquisa e fortalecimento da pós-graduação. 

- Criação de uma estrutura e acompanhamento, gestão e fiscalização de todas as 

atividades necessárias à expansão do ITA. 

 

 FEEA – O projeto é desenvolvido com recursos Finep e de Contrapartida da 

empresa SELAZ e tem por objetivo o desenvolvimento de um Fixador Externo de 

Atuação Automática que compreende o desenvolvimento de um produto médico, 

com finalidades cirúrgicas. 

 

 FISICA DO VÔO - O projeto é desenvolvido com recursos FINEP de contrapartida 

da Embraer (Programa Inova Aero-Defesa) e tem por objetivo geral o 

desenvolvimento de uma plataforma de ensaio aerolástico de aeronaves com asas 

de grande alongamento e alta flexibilidade. Para tanto pretende-se reproduzir a 

plataforma X-HALE da Universidade de Michigan e paralelamente desenvolver um 

sistema de aumento de estabilidade para permitir a sua operação segura. 
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 ICEA – O projeto é desenvolvido com recursos FINEP de contrapartida da 

empresa IACIT (Programa Inova Aero-Defesa) e tem como objetivo a implantação 

do ADSB – Sistema de Vigilância Dependente Automático por Radiodifusão 

Nacional para apoiar as ações de Vigilância, Navegação Aérea e Controle de 

Trafego Aéreo. 

 

 LABMAT – O projeto tem como objetivo a implantação de um laboratório de 

síntese, caracterização e simulação computacional de materiais. Através deste será 

possível sanar parcialmente os problemas da área de pesquisa em materiais, 

aumentando produtividade pela motivação dos alunos e impactando na 

produtividade de grupos de pesquisa. 

 

 LAEROMAT - Centro de Caracterização de Materiais, que tem por objetivo a 

especificação, compra e instalação de equipamentos para o laboratório. 

 

 NOVAER TXC – O projeto é desenvolvido com recursos de contrapartida da 

empresa NOVAER CRAFT EMPREENDIMENTOS AERONAUTICOS (Programa Inova 

Aero-Defesa), e tem por objetivo a Especificação e a realização de Ensaios 

estruturais estáticos em aeronaves fabricadas em materiais compósitos, não 

disponíveis ainda no país. 

 

 PRE-SAL - Este projeto refere-se ao sistema de monitoramento e rastreamento 

de embarcações na área do pré-sal com posicionamento relativo e absoluto seguro 

e de alta precisão para plataformas, navios, monobóias, boias e outras 

embarcações, para permitir operações conjuntas sem riscos de colisões. 

 

 RUIDO - O projeto é desenvolvido com recursos de contrapartida da Embraer 

(Programa Inova Aero-Defesa) e tem como objetivo a análise e criação de 

ferramentas para modelagem de ruído de instalação de motores de aeronaves, 

além de propor e avaliar alternativas de projeto visando redução de ruído de 

plataforma (airframe) e sua interação com o motor instalado.  

 

 SCBTGA - Desenvolvimento de Sistemas de Combustão para uso de 

Biocombustíveis em Turbinas a Gás Aeronáuticas - O projeto visa o 

desenvolvimento de tecnologia de combustão que permita a utilização de 

bicombustíveis em turbinas à gás aeronáuticas. Será desenvolvido em duas fases, 

uma de estudos sobre combustão, pulverização e ignição de bicombustíveis 

selecionados (etanol, biodiesel e bioquerosene) e outra com base nos resultados 

dessa primeira fase será a construção de quatro modelos de câmara de combustão 

a serem testados em um turbo reator de 3500NB. 
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 2.1.11 - IACIT – ICEA  

 

O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e contrapartida da IACIT e tem por 

objetivo geral a implantação do ADSB – Sistema de Vigilância Dependente 

Automático por Radiodifusão Nacional para apoiar as ações de Vigilância, Navegação 

Aérea e Controle de Trafego Aéreo. 

 

2.1.12 - GRU AIRPORT 

 

O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de estudos objetivando avaliar e 

quantificar a capacidade do sistema de pistas do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos considerando cenários físicos e operacionais alternativos. 

 

2.1.13 - JOHNSON & JOHNSON  

 

O Projeto tem por objetivo o desenvolvimento em STEM das alunas do ITA, as 

seguintes iniciativas são vislumbradas: desenvolvimento de capacidades (através da 

participação em cursos e workshops que visem complementar sua formação), 

participação em competições, desenvolvimento de projetos científicos ou 

tecnológicos, contribuição para melhoria do ensino e aprendizagem (com 

desenvolvimento de novas práticas de laboratório, por exemplo), e montagem de 

uma sala de projeto (onde alunas possam trabalhar em equipe na concepção e 

desenvolvimento de seus projetos). Outras iniciativas são foco do projeto com intuito 

de incentivar o ingresso de jovens meninas em STEM. 

 

2.1.14 - NOVAER TXC  

 

O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e contrapartida da empresa 

NOVAER, e tem por objetivo a especificação e a realização de ensaios estruturais 

estáticos em aeronaves fabricadas em materiais compósitos, ensaios não disponíveis 

ainda no país. 

 

2.1.15 - PMSJC 

 

O objeto deste Projeto é a proposição de Cursos de Aperfeiçoamento para 

capacitação de professores e gestores da Rede Municipal de Ensino de São José dos 

Campos, abaixo elencados, decorrente de Memorando de Entendimento assinado 

entre o ITA e PMSJC em 13 de novembro de 2015. A proposta permitirá a formação 

de 30 alunos por curso, alunos estes vinculados à Secretaria de Educação da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para uso de novas tecnologias em sala  
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de aula, dentro do Programa Escola Interativa, em implantação/andamento pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

 

2.1.16 - PETROBRAS 

 

 Mapeamento de Competências – Desenvolvimento de um Sistema para 

Mapeamento de Competências Tecnológicas no setor de Petróleo, Gás e Energia, 

visando suportar as áreas tecnológicas de organizações do setor com informações 

acerca da oferta de especialistas por área do conhecimento. 

 

 Robótica - Desenvolver e especificar manipuladores robóticos que permitam o 

posicionamento de componentes pesados e máquinas industriais para construção 

e montagem automatizada de equipamentos estáticos de grande porte. 

 

2.1.17 - RIO GALEÃO  

  

 O projeto tem por objetivo o estudo de alternativa para adaptação do viaduto V5 do 

Aeroporto do Galeão com vistas à operação de aeronaves código F no Aeroporto. 

 

 2.1.18 - SAC ESTUDO 

  

 O projeto tem por objetivo o apoio e orientação técnica para a realização de estudos 

e análises do setor aeroportuário brasileiro, com foco nas necessidades associadas a 

aeroportos com vocação para entendimento da Aviação Regional Brasileiro (segundo 

lista elaborada pela SAC – Secretaria de Aviação Civil). 

 

2.1.19 - SELAZ – FEEA 

O projeto é desenvolvido com recursos da FINEP e contrapartida da empresa SELAZ, 

e tem por objetivo o desenvolvimento de um Fixador Externo de Atuação Automática 

que compreende o desenvolvimento de um produto médico, com finalidades 

cirúrgicas. 

 

 2.1.20 – SIKORSKY 

 

 O principal objetivo da cooperação ITA-Sikorsky é a criação de um laboratório de 

asas rotativas no ITA, bem como a introdução de cursos de graduação em aeronaves 

de asas rotativas. Também contempla a elaboração de teses de graduação, que serão 

enviados para Sikorsky Corporation. 
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2.1.21 - THYSSENKRUPP - TKCSA 

  

 O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de metodologia para simulação de 

transitórios eletromecânicos e termodinâmicos para avaliação integrada de 

estabilidade em plantas de ciclo combinado (Gás e Vapor). 

 

 

2.2.  Programa de Capacitação Tecnológica 

O Programa abrange diversos segmentos de mercado e tem como objetivo o desenvolvimento e 

implantação de cursos de especialização tecnológica e mestrados profissionalizantes em 

atendimento às necessidades apresentadas por empresas, além de permitir a aproximação 

destas com os professores e pesquisadores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e de outras 

Instituições de Pesquisa. Em 2016 foram executados os seguintes projetos: 

 

 

2.2.1 - EMBRAER S.A. 

PEE - Programa de Especialização em Engenharia, que visa a atração, seleção e 

formação pelo ITA de engenheiros especialistas em engenharia aeronáutica.  

 

2.2.2 - FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos  

 

Captaer II - Capacitação Tecnológica e Formação de Recursos Humanos para o 

Setor Aeronáutico - trata-se da formação e capacitação de recursos humanos, 

implantação de infraestrutura para atividades de pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia industrial básica.  

                     

2.2.3 - SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

 

MPEP (BRASÍLIA Turmas 1, 2 e 3) - Mestrado Profissionalizante (stricto sensu) 

dentro do curso de pós-graduação de Engenharia Aeronáutica e Mecânico (PG-EAM) 

e ligado à área de Produção (PG-EAM/P) do ITA. A Primeira turma iniciou-se em 

2012, a segunda turma em 2013 e por fim a terceira turma em 2014. 
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2.3.  Programa de Empreendimentos 
 

O Programa tem como objetivo transformar idéias em ações concretas para o Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação. Os projetos abrangem a criação de laboratórios, a realização de 

seminários e fóruns de discussão e o apoio ao desenvolvimento de empresas nascente de base 

tecnológica através da INCUBAERO. 

 

 

2.3.1 - LABTEC - Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico  

 

O Labtec se constitui em um espaço no ITA, parte da área arrendada pela FCMF e  

disponibilizada por ela para atividades de pesquisadores, professores e seus alunos, 

em atividades multi-propósitos. 

 

Atualmente, em parte do espaço, foi instalado o Laboratório de Engenharia 

Logística do ITA; estabelecido em parceria com o Instituto de Logística da 

Aeronáutica (ILA) e a Universidade Técnica de Luleå - LTU da Suécia, para ser capaz 

de entregar consistentemente, soluções de Engenharia Logística no contexto 

Aeronáutico. 

   

No Labtec também vem sendo desenvolvido nos últimos anos o projeto SPOT, 

patrocinado pela Empresa 2RP Net. O projeto tem a coordenação técnica do 

Professor Dr. Adilson Marques da Cunha, e envolve pesquisa e desenvolvimento de 

Sistemas de Proteção Operacional e Tecnológica para Prevenção, Detecção e Controle 

de Fraudes e Acessos Indevidos.  

 

Além disso, o espaço é utilizado também para aulas dos Programas de Graduação e 

de Pós-graduação do ITA, bem como para cursos e eventos tecnológicos de curta 

duração no ITA e prospecções de novos projetos, com o apoio da FCMF. 

 

2.3.2 - INCUBAERO 

 

No ano de 2016 destacamos as seguintes atividades desenvolvidas na INCUBAERO:  

 

Assinado em de julho de 2016 o Termo de Parceria entre a Associação Parque 

Tecnológico De São José Dos Campos, no qual as Partes se comprometem a conjugar 

esforços com o propósito de desenvolver o Projeto “Sustentação das Atividades de 

Apoio e Fomento às Empresas Residentes na INCUBAERO”. 
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 Em fevereiro de 2016, apresentação da INCUBAERO aos novos alunos do ITA, 

com a participação do Dr. Luiz Carlos Galvão (T-72) e do Sr. Leonardo Mendes 

Nogueira, sócio diretor da ALTAVE; 

 Em junho de 2016, visita do Major Brigadeiro Engenheiro Fernando César Pereira 

dos Santos, Vice Diretor do DCTA, do Professor Dr. Anderson Correia Ribeiro - 

Magnífico Reitor do ITA, do Professor Dr. Ernesto Cordeiro Marujo – Pro Reitor 

de Extensão e Cooperação do ITA, com o objetivo de estreitar os laços num 

ambiente de benefícios recíprocos, e de impulsionar as empresas incubadas na 

direção da afirmação dentro do mercado de ciência, tecnologia e inovação; 

 

 

 

 

 

 Em Agosto de 2016, realização de Comitê Técnico para incubação de Novos 

Projetos, com a participação Major Brigadeiro Engenheiro Fernando César Pereira 

dos Santos, Vice Diretor do DCTA, representante do ITA e Diretoria da FCMF, no 

qual foram apresentadas várias propostas e selecionada a empresa ITFAST, 

como nova incubada. 

 Em setembro de 2016, a convite do Professor Dr. José Henrique de Sousa 

Damiani, apresentação na aula de empreendedorismo do ITA (alunos de 5º ano), 

da INCUBAERO e da empresa graduada Konatus; 

 Em outubro de 2016, participação da INCUBAERO na 3ª Feira de Tecnologia e 

Inovação - RM Vale TI/ PQTEC (Associação Parque Tecnológico de São José dos 

Campos) e; 
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 Participação 2º Investor Day realizado no PQTEC, com objetivo de fomentar 

contatos entre startups e investidores em potencial de São José dos Campos e 

região; 

 A convite do Professor Dr. José Henrique de Sousa Damiani, apresentação na 

aula de empreendedorismo do ITA (alunos de 5º ano), da INCUBAERO e da 

empresa graduada GTAC; 

 Ainda em outubro, a convite e sob a coordenação da Professora Dra. Neusa 

Maria Franco de Oliveira, apresentação da INCUBAERO e da empresa GTAC na 

aula de HID 65 à alunos do ITA; 

 Em Dezembro de 2016, cerimônia de Graduação da empresa ALTAVE, no 

Programa de Incubadoras/PQTEC. 

 

 

Principais atividades em 2016: 

 Em fevereiro de 2016, a convite do Professor Dr. José Henrique de Sousa Damiani, 

apresentação da INCUBAERO e da empresa ALTAVE, na aula de 

empreendedorismo do ITA aos alunos de 5º ano;  

  Em Julho de 2016, participação no Brasil Tecnologia 2016 no Peru;  

  Em Agosto de 2016 participação nas Olimpíadas do Rio 2016 com o sistema 

ALTAVE OMNI, eleito o recurso chave para a segurança durante os Jogos nas 

quatro áreas Olímpicas: Maracanã, Barra, Copacabana e Deodoro; 

 Participação na Euronaval em Paris, conquistando novos contatos e ganhando 

acesso a novos mercados, nas águas internacionais; 

 No mercado nacional, a empresa participou novamente na Futurecom, importante 

feira para negócios e apresentação de produtos inovadores; 

 Numa Parceria com o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

participação de uma demonstração de produto na Fatec, para o atual Ministro da 

Ciência Tecnologia e Inovação, Gilberto Kassab, ocasião em houve apresentação 

na 4ª Mostra Bid Brasil, em Brasília, recebendo o troféu pelo concurso anual de 

Engenharia e Defesa;  

 Em novembro de 2016, participação na AIDEX 2016 na Bélgica; 

 Em 08/12/2016 a empresa foi Graduada; 
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Principais atividades: 

 Desenvolvimento do Business Plan a Embraer; 

 Apresentação no programa de inovação da Embraer; 

 Reuniões de alinhamento e escrita do plano de trabalho para snake robot com a 

SAAB; 

 

 

Principais atividades: 

 Reunião com representante do SINEAA (Sindicato Nacional das Empresas de 
Administração Aeroportuária); 

 Apresentação do SASTA - South African Sugar Technologists Association, para 
possíveis clientes na cidade de Porto Seguro-BA; 

 Atualização do SASTA na TWR do DTCEA-SC. 
 

 

 

Principais atividades - Empresa incubada FTR 

 Relatório de validação de software (última etapa); 

 Elaboração de vídeo promocional do projeto:  

https://drive.google.com/file/d/0Bx5DMkhtmDt9MFNZR0Fub1dwU0k/view 

 Continuação do relatório de qualidade de software segundo normas ICAO. 

 Criação de material de marketing com foco nos savings da Azul; 

 Criação de material de marketing direcionado à Avianca; 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bx5DMkhtmDt9MFNZR0Fub1dwU0k/view
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 Encomenda Azul Estudo sobre “Expansão do uso de PED´s nas diversas fases do 

Voo”; 

 Elaboração da Proposta de Ensaio de Validação de Procedimentos desenvolvidos 

por Empresas Terceiras,  

 Execução de testes de software e Elaboração de documentação de qualidade para 

entregar ao SDTE do DECEA e elaboração do manual do usuário do software; 

 Montagem do pacote de dados e entrega à TAM sobre serviços de levantamento 

de obstáculos contratados em 2015; 

 

 

 

Empresa incubada LEAL ENERGIA: 

 

 Elaboração, documentação para submissão a chamada bilateral Finep-CBTI; 

 Montagem e teste para demonstrar conceito do coletor híbrido; 

 Montagem e testes do protótipo do produto; 

 Desenvolvimento de sistema para aquisição de dados; e 

 Reunião com Fundações para submissões de projetos de P&D. 

 Prospecção de mercado, e desenvolvimento de fornecedores de equipamentos de 

geradores solares; 

 Reunião com  a área de Gestão de Empresas e Instituições do PQTEC para obter 

em conjunto orientações para submissão de projetos; 

 Ensaio do Protótipo do coletor híbrido na INCUBAERO; 
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“Atuadores Eletro hidráulico de uso espacial, aeronáutico e industrial.” 

 Participações em Agosto/2016 

 Participação, apresentação de paper e divulgação Da empresa no 52º 

AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference sobre desenvolvimento dos sistemas 

de atuação (controle de vetor empuxo) – 25-27 Julho; 

 Participação, apresentação do paper e divulgação de ATES no 20º IFAC 

Symposium on Automatic; 

 Participação no Control in Aerospace sobre controle de atuadores eletro-hidráulicos 

em manlha fechada; 

 Contatos com RAFAEL- ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. de Israel sobre 

sistemas de atuação para foguetes e mísseis. (contato no IFAC Symposium); 

  Elaboração de proposta para o Programa FAPESP - Pesquisa Inovativa em 

Pequenas Empresas / PIPE Fase 1; 

  Divulgação da nacionalização da tecnologia de atuadores hidráulicos no Brasil na 

conferência Transdisciplinary Engineering Conference da Internacional Society of 

Productivity Enhancement; e 

 

 

O projeto de Timo Wekerle e Denis Guilvim Vieira não foi aprovado no Edital do Programa 

de Incubadoras de São José dos Campos para incubação como residente, porém por 

recomendação do conselho gestor deste, o projeto foi incubado na INCUBAERO como pré-

projeto (sistema co-working). 
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Projeto: “Desenvolvimento de sistemas para análise e inspeção de sistemas 

especialistas nas áreas de robótica, robótica aérea e espaço”. 

 

 Pesquisa em processamento de imagens e visão computacional para adequar os 

filtros de captura em sensores; 

 Prototipagem de sensores de condições do ambiente; 

 Fechamento de contrato com a EEAR (Escola Especialista de Aeronáutica); 

 Desenvolvimento de proposta para submissão à FAPESP; 

 Desenvolvimento de projeto para submissão ao BNDES. 

 Iniciada parceria/cooperação acadêmica com a empresa LLC Inc;  

 Iniciada parceria com laboratório LRA-ITA para cooperação e participação em 

projetos de pesquisa com produto IT FAST; 

 Fechado contrato via ITAEX para construção de Bancada IO Remota para auxílio 

ao ensino no ITA. 

 Realizada reunião com CCM para cooperação e eventos com Laboratório Aberto 

CCM; e 

 Elaboração de projetos para submissão à FAPESP. 

 Prototipagem do hardware para inspeção de condições (UV, IR, Lux) no ambiente 

de simulação; 

 Desenvolvimento de módulo para calibragem dos filtros da plataforma de 

verificação e inspeção por imagens; 

 Desenvolvimento de "wrapper" para integração do sistema de inspeção com 

Matlab 2016b 

 Testes e validação com plataformas FPGA. 

 Elaboração de proposta para submissão à FAPESP, 1ª chamada 2017. 
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Qualificação no Vale do Silício da empresa GTAC, graduada pela 

INCUBAERO   

 

A GTAC, criada por ex alunos iteanos, nasceu em 2004 na INCUBAERO com o propósito de 

desenvolver soluções em softwares sob encomenda para diversos mercados, em especial o da 

aviação, atendendo a clientes como Azul, TAM, GOL, Embraer, Helisul, entre outros. 

Depois de consolidar a primeira empresa, criou uma nova startup, a Back4app, que foi 

qualificada recentemente no Vale do Silício, nasceu para  tornar o desenvolvimento de software 

mais rápido e eficiente. 

Em março, uma nova versão da plataforma Back4app foi lançada e então milhares de 

desenvolvedores ao redor do mundo migraram para o Back4app e começaram a recomendar a 

empresa. A plataforma já conta como mais de 7 milhões de dispositivos conectados e processa 

diariamente mais de 2 milhões de requisições em sua infraestrutura. 

A repercussão foi rápida, pois em um curto tempo, a empresa atraiu a atenção de players de 

peso no Brasil e nos Estados Unidos. A Back4app foi então convidada a ingressar no programa 

de desenvolvimento de empresas da Endeavor e também selecionada para ingressar no 

concorrido programa Launchpad, da Universidade de Stanford. Após 30 dias nos EUA, a 

empresa recebeu um aporte de capital da aceleradora de empresas do Vale do Silício, a Plug & 

Play Ventures, e ingressou em seu programa de aceleração Startup Camp. Desde então, a 

startup está instalada no Vale do Silício, entre as mais visadas empresas de tecnologia do 

mundo. 

http://www.back4app.com/
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3. Relatório dos Auditores 

                                                                                          Prédio da Biblioteca do ITA 
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FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

CONTEÚDO 

 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

Quadro 1 — Balanços patrimoniais 

Quadro 2 — Demonstração do superávit dos exercícios 

Quadro 3 — Demonstrações do resultado abrangente 

Quadro 4 — Demonstração das mutações do patrimônio social 

Quadro 5 — Demonstração dos fluxos de caixa 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Aos administradores, participantes e patrocinadores da 

FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO 

São José dos Campos – SP 

 

 

OPINIÃO 

Examinamos as demonstrações financeiras da FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO 

(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 

demonstrações do superávit (déficit), do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos 

fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO 

FILHO em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 

exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

BASE PARA OPINIÃO 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 

relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 

 

 

 

 

 

Verdus Auditores Independentes      

Avenida São João, 2.375, cj 401 e 402             

Jardim das Colinas, São José dos Campos-SP 
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RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade. 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade e suas 
controladas. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 
a não mais se manter em continuidade operacional. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2017. 

 

Ricardo José Patine Filho 
Sócio Diretor 
CRC 1SP252050/O-9 
Verdus Auditores Independentes 
CRC 2SP027296/O-2 
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FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015  

(Valores expressos em milhares de reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO (“FUNDAÇÃO” ou “ENTIDADE”), jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos, tem como objetivos principais: 

 

 Estimular a pesquisa e o desenvolvimento no campo da tecnologia avançada, da ciência e 
do ensino, complementando e apoiando, prioritariamente, as atividades exercidas pelo 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA. 

 Estimular a formação, a especialização e o aperfeiçoamento de recursos humanos para 
empresas, entidades públicas e privadas. 

 Incrementar o intercâmbio de especialistas e materiais didáticos e científicos entre 
instituições nacionais e internacionais. 

 Constituir-se em centro de documentação para sistematizar e divulgar conhecimentos 
técnicos. 

 Incumbir-se do planejamento e organização, para os setores de tecnologia e de ensino, de 
projetos e empreendimentos, garantindo a gestão e absorção do conhecimento e, 
quando da coordenação de propostas aprovadas de financiamento de fundos de fomento 
públicos ou privados, assumir sua execução administrativa e financeira. 

Para realizar os objetivos sociais, a Fundação mantém em atividade centros de estudos e 
pesquisas, de seleção e orientação de ensino, de documentação e outros, próprios ou em regime 
de cooperação com entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as Leis nº 11.638/07 e nº 

11.941/09, os Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), bem como os pronunciamentos aplicáveis a 

entidades sem fins lucrativos emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC - (NBC ITG 

2002 e Resolução nº 1.159 de 13 de fevereiro de 2009) e a Lei nº 9.532/97. 
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3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

3.1  APURAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

O superávit (déficit) é apurado em conformidade com o regime de competência. 

3.2  AJUSTE A VALOR PRESENTE 

Os saldos apresentados em direitos a receber e contas a pagar, apresentam prazo de realização 

em curto prazo não necessitando serem ajustados a valor presente. 

3.3 MOEDA FUNCIONAL 

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras da Fundação é o Real. 

3.4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o 

pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 

3.5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

São representados por numerários destinados a cobrir as atividades imediatas, estes constituídos 

por diversas instituições de acordo com as diretrizes de cada projeto desenvolvido.  

As aplicações financeiras são classificadas na categoria “ativos financeiros mensurados ao seu 

valor justo por meio do resultado” e são representadas por certificados de depósitos bancários e 

Fundos de Investimentos demonstrados ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos 

auferidos até as datas de encerramentos dos exercícios. 

3.6 ADIANTAMENTO DE PROJETOS 

São representados por valores adiantados para a cobertura de despesas a serem realizadas nos 

projetos, e que são apropriadas quando da sua prestação de contas. 

3.7 PROJETOS EM EXECUÇÃO 

São representados pelos valores efetivamente incorridos na realização dos projetos 

desenvolvidos, vinculados às atividades do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA e outras 

instituições educacionais, e de empresas conveniadas com a Fundação, registrados pelo valor 

original da época. 
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3.8 IMOBILIZADO 

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas 

depreciações calculadas pelo método linear às taxas fiscais, e levam em consideração a vida útil 

econômica estimada dos bens. As depreciações dos bens relacionados a projetos são debitadas 

diretamente às contas do projeto, não transitando pelo resultado da Fundação. 

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja 

indicadores de perda e valor, e está registrado pelo seu valor recuperável. 

3.9 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Fundação se 

torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são 

inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam 

diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Os únicos instrumentos financeiros da em 31 

de dezembro de 2016 estão representados por caixa e equivalentes de caixa, clientes e 

fornecedores de serviços, os quais se aproximam do valor justo nessa data. 

3.10 FUNDO DE PROJETO A EXECUTAR 

São representados pelos valores recebidos dos mantenedores dos projetos para os gastos 

destacados no programa de trabalho, bem como de rendimentos proveniente de aplicações 

financeiras diretamente vinculadas aos projetos. 

3.11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Os valores correspondentes a obrigações trabalhistas devido aos empregados estão provisionados 

proporcionalmente ao período aquisitivo e pagos sobre a folha de pagamento. 

3.12 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

A Fundação goza de isenção do imposto de renda e contribuição social para fatos geradores 

intrinsecamente relacionados às atividades expostas em Estatuto. Em razão disso, não há provisão 

contábil e nem recolhimento dos referidos impostos. 

3.13 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS (CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE) 

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 

serão gerados em favor do Instituto e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal 

ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 

seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
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variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as 

melhores estimativas do risco envolvido.  

Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é 

provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 

circulantes. 

3.14 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS 

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas 

contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor 

residual do ativo imobilizado e as provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis. A liquidação 

das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados 

devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Fundação revisa as 

estimativas e premissas anualmente. 

 

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

2016 2015

Caixa 1                   -               

Bancos - Projetos 1                   2                   

2                   2                   

 
 

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

  
2016 

 
2015 

    
 

Aplicações – sede 
 

8.382                
 

9.971                
Aplicações – projetos 

 
25.336             

 
           17.248  

    
 

  
33.718             

 
           27.219  

 

A rubrica “Aplicações financeiras” é composta por aplicações de curto e médio prazo, remuneradas a 
taxa média bruta de 13,27% ao ano. Os valores registrados em “Aplicações – projetos” no montante de 
R$25.336 (R$17.248 em 2015) são oriundos de verbas recebidas das instituições mantenedoras dos 
projetos administrados pela Fundação. Os referidos recursos são utilizados nos projetos de acordo com 
sua execução. 
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6. DUPLICATAS A RECEBER 

 
 

A rubrica duplicatas a receber da sede refere se à taxa administrativa cobrada pela Fundação pela 

administração dos projetos. Atualmente, os 5 principais projetos administrados pela Fundação são: 

Embraer Gerenciamento de Cursos, Embraer Captaer II, Finep Expanita, Finep Dobraita, e Finep Captaer 

II. 

 

 

7. PROJETOS EM EXECUÇÃO 

 
A rubrica “Projetos em execução” é composta por gastos incorridos e ativados nos respectivos projetos 

em contrapartida das contas de controles dos mesmos, registradas no passivo da Fundação. Tal 

mecanismo é adotado durante toda a vida útil do projeto, que é baixado contabilmente quando do seu 

encerramento após as devidas prestações de contas aos mantenedores, quando previsto no 

instrumento contratual, e estes emitem comunicação de aceite e concordância do encerramento. Os 

principais projetos administrados pela Fundação estão comentados na nota explicativa n°10. 
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8. OUTRAS CONTAS A RECEBER 

 
A rubrica “Adiantamento a fornecedores” é composta, substancialmente, por adiantamentos para 

importação de equipamentos. A variação ocorrida em adiantamento fornecedores se deve a finalização 

de processos de importação que estavam em aberto em 31 de dezembro de 2015.  

9. IMOBILIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rubrica “Imobilizado” é composta por ativos imobilizados pertinentes à sede no valor de R$34 (R$38 

em 2015) e relativos aos projetos em execução no montante de R$12.278 (R$14.649 em 2015), e estão 

registrados ao seu valor recuperável. Quando do encerramento do projeto, dependendo do 

estabelecido no contrato com as e demais disposições legais, tais ativos podem ser devolvidos ao 

financiador, doados às instituições apoiadas ou congêneres, ou serem incorporados ao patrimônio da 

sede da Fundação. Sua depreciação está ocorrendo de acordo com as taxas estabelecidas no 

Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, sem aplicar o Pronunciamento Técnico – CPC 27 Ativo 

Imobilizado e a Interpretação Técnica ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo 
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Imobilizado dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 37 e 43, que determina a utilização do tempo de 

vida útil dos bens, com base em laudos, para o reconhecimento da depreciação. A administração não 

identificou ajustes significativos e reflexos no resultado decorrentes dessa prática. 

 
Nos termos do Pronunciamento Técnico – CPC 27 Interpretação Técnica ICPC 10, a Fundação revisa 

anualmente indícios de Impairment sobre os ativos imobilizados da Sede e dos respectivos projetos, e 

quando necessário, realiza os devidos ajustes nos saldos contábeis. No exercício de 2016, a 

administração não identificou ajustes significativos em seus ativos imobilizados. 

10. FUNDOS DE PROJETOS A EXECUTAR 
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Durante o exercício de 2016, foi encerrado o montante de R$ 22.607 em projetos administrados pela 

Fundação. 

 

A rubrica “Projetos a executar” é composta pela contrapartida dos ativos dos projetos (bancos, 

aplicações financeiras, projetos em execução, adiantamentos para projetos, imobilizados de projetos e 

outros). Tal mecanismo é adotado durante toda a vida útil do projeto, que é baixado contabilmente 

quando do seu encerramento após as devidas prestações de contas aos mantenedores, quando previsto 

no instrumento contratual, e estes emitem comunicação de aceite e concordância do encerramento. 

 

Os principais projetos administrados pela Fundação estão demonstrados a seguir: 

▪ Embraer Gerenciamento de Cursos => Gerenciamento de Processos de Capacitação 
Tecnológica desenvolvida pela Embraer; 

▪ Embraer Captaer II => Projeto de Capacitação Tecnológica e Formação de Recursos 
Humanos para o Setor Aeronáutico – II;  

▪ Finep Expanita => Apoio a Expansão das atividades de Graduação, Pós-Graduação, 
Pesquisa e Inovação do ITA; 

▪ Finep Dobraita => Elaboração de Projetos Executivos e Diagnósticos das Redes Existentes; 

▪ Finep Captaer II => Projeto de Capacitação Tecnológica e Formação de Recursos Humanos 
para o Setor Aeronáutico - II. 

11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Fundação discutia, administrativamente, 

determinados assuntos fiscais relacionados à eventual tributação do COFINS às suas atividades, sendo 

que, baseada na opinião de seus assessores jurídicos, a Fundação não mantinha provisão para possíveis 

contingências por entender que os riscos de perda eram remotos.  

 

Visando resguardar parcialmente seu fluxo de caixa, enquanto aguardava decisão final sobre referida 

demanda, a partir do exercício de 2013, a Fundação passou a negociar para os novos contratos firmados 

a inclusão de desconto específico para suprir o desembolso financeiro oriundo de uma eventual perda 

nessa discussão. 

 

Em abril de 2016, após apreciado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o recurso 

que havia sido interposto pela Fundação, foi provido por unanimidade de votos e formalizado em 

acórdão, do qual a União (Fazenda Nacional) apresentou petição renunciando ao direito de recorrer. 

Dessa forma, os autos foram enviados para arquivo, e a discussão foi encerrada. 

 

Diante do desfecho desse assunto, foi aprovado em Reunião do Conselho Diretor de 01/07/2016 que o 

saldo dos recursos até então arrecadado de projetos para provisão do pagamento da Cofins fossem 

destinados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do ITA. 
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12. PATRIMÔNIO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rubrica reservas, registrada no valor de R$3.678 é da seguinte maneira: 

 

Doações e subvenções 

 

Registrada no valor de R$1.415 é composta, substancialmente por doações referentes aos projetos 

encerrados durante os exercícios anteriores. 

 

Reserva para contingências 

 

Registrada no valor de R$ 2.263, essa reserva foi criada em 02 de outubro de 2015, por meio de reunião 

do Conselho Diretor e Conselho Curador. Seu objetivo é resguardar a Fundação de gastos inesperados, 

principalmente por conta de contingências. Sua composição decorrerá basicamente pelos saldos de 

adiantamentos de contingências de projetos encerrados e das receitas de aplicações financeiras dessas 

reservas. 

13. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 
 

14. SEGUROS 

A Fundação mantém cobertura de seguro em valores considerados suficientes pela Administração para 

cobrir riscos potenciais sobre seus ativos considerando a natureza de suas atividades. 
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15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A Fundação não utiliza instrumentos financeiros derivativos para administrar a exposição de seus ativos 

e passivos aos riscos de mercado referentes à taxa de juros e a oscilações de moeda no mercado 

mundial. A Administração julga que a exposição, quando existente, é imaterial para operações e para as 

demonstrações financeiras. 

16. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA 

Conforme definido em Estatuto, a Diretoria não é remunerada pelos serviços prestados. 

17. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Não houve eventos subsequentes relevantes após o encerramento das demonstrações financeiras do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

 

 

 

* * 
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4. Doações Efetuadas 
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Doações efetuadas pela FCMF durante o ano de 2016: 
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5. Administração 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte da equipe da FCMF  
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CONSELHO DIRETOR 

Diretor Presidente: Ricardo Corrêa de Oliveira Martins 

Diretor Vice-Presidente: Jairo Martins da Silva 

 

Diretores 

Horácio Aragonez Forjaz 

Ricardo Cartaxo Modesto de Souza  

Satoshi Yokota 

Silvio K. Maemura 

Venâncio Alvarenga Gomes 

 

Suplentes de Diretores 

Alexandre José Reifschneider Coelho 

Antonio Davi Macedo Coelho 

Marcio Magalhães Hannas 

Marcio Nobre Migon 

 

 

CONSELHO CURADOR 

 

Curadores 

Elso Alberti Júnior 

João d’Amato Neto 

Luciano Humberto Lampi 

Raul Antonio Del Fiol 

Renato Mello Zanetta 

 

Suplentes de Curadores 

 

Lineu Constantino 

Ozires Silva  

Nelson Azevedo Cardoso 
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COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Instituidora 
 
AEITA                                           Marcelo Dias Ferreira 
 
Fundadoras 
 
NEC                                              Herberto Yamamuro 
Pilkington                                      Leopoldo Carlos M. G. Castiella 
Rhodia                                          Osni Lima 
Siemens                                        Paulo Ricardo Stark - Ronald Joseph Eckmann 
TDA                                             Carlos César Moretzshon Rocha 
Teleglobal                                     Carlos Augusto de Barros Carvalho 

 
         Beneméritos 

 
 Edson Vaz Musa                        Turma ITA 61                  
 Jean Paul Jacob                         Turma ITA 59 
 Ozires Silva                              Turma ITA 62 
 
 
Representantes da Instituição Apoiada na Assembleia Geral 
 
Elso Alberti Junior                     Turma ITA 80 
Euclides Carvalho Fernandes         Reitor ITA 1994-2001 
Flávio Eitor Barbieri                       Turma ITA 64 
Hermann Ponte e Silva                 Turma ITA 83 
Horácio Aragones Forjaz              Turma ITA 74  
Jairo Martins da Silva                   Turma ITA 74 
Jean Paul Jacob                        Turma ITA 59 
Luiz Carlos Galvão                      Turma ITA 72  

 Marcio Nobre Migon                   Turma ITA 93 
 Marco Antonio G. Cecchini       Reitor ITA 1960-1965 
 Nelson de Azevedo Cardoso       Turma ITA 68 
 Ozires Silva                                Turma ITA 62 
 Raul Del Fiol                              Turma ITA 66 

Renato Mello Zanetta                   Turma ITA 78 
Satoshi Yokota                           Turma ITA 64 
Silvio Kiyoharu Maemura              Turma ITA 84 
Venâncio Alvarenga Gomes           Turma ITA 78 
Wladimir Borgest                         Turma ITA 62 
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6. Relação da Equipe Envolvida nos Projetos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte da Equipe envolvida nos Projetos
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RELAÇÃO DE PESSOAL ENVOLVIDOS NOS PROJETOS EM 2016 
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