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Resumo: A Associação de Pós-Graduandos do ITA organizou um evento de grande importância
para os alunos de graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores do ITA; esclarecendo
as mais diversas dúvidas sobre diferentes formas de intercâmbio na Alemanha.
Palavras-chave: APG, ITA e DAAD.
Abstract: The Association of Professional-Graduation of the ITA organized an event of great
importance for the graduation students, professional-graduation, professors and researchers of
the ITA; clarifying the most diverse doubts on different forms of interchange in Germany.
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1. INTRODUÇÃO

A Associação de Pós-Graduandos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (APG-ITA),
instituída em 23 de junho de 1995, cadastrada na Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPG),
é uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, apolítica e de duração indeterminada.
A APG-ITA é a entidade representativa dos pós-graduandos e pós-graduados pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e reconhece a Associação Nacional de Pós-Graduandos como
entidade legítima de representação dos pós-graduandos em nível nacional, reservando a esta, sua
autonomia. Para este efeito, são pós-graduandos pelo ITA os alunos regularmente matriculados nos
seus programas de pós-graduação.
A APG-ITA tem, dentre seus objetivos estatutários, estimular a pesquisa e o desenvolvimento
no campo da tecnologia avançada, da ciência e do ensino, complementando e apoiado,
prioritariamente, as atividades exercidas pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA; estimular
a formação, a especialização e o aperfeiçoamento de recursos humanos para empresas e entidades
públicas privadas; incrementar o intercâmbio de especialistas e de material didático e científico,
entre as instituições nacionais e internacionais por meio da concessão de auxílios à pesquisa e
desenvolvimento, na forma de bolsas de ensino, pesquisa, extensão, estudos, estágio, ou de
desenvolvimento e apoio, planejando e organizando atividades e empreendimentos nos setores de
tecnologia e ensino, tomando o encargo de executá-los ou prestando-lhes as assistências técnica e
administrativa necessárias; manter, em atividade permanente, sem qualquer discriminação e de

Página-2

DAAD NO ITA: 03 de Abril de 2008, São José dos Campos – São Paulo – Brasil.

acordo com seus planos de atividades, 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.
No dia 03/04/2008, a Associação de Pós-Graduandos do ITA ofereceu um evento de grande
importância para a comunidade iteana, esclarecendo as mais diversas dúvidas a respeito do
intercâmbio na Alemanha com palestras ministradas pela Dra. Gabriele Althoff (DiretoraExecutiva do DAAD); Prof° Dr. Jefferson de Oliveira Gomes (Coordenador do Centro de
Competência em Manufatura – CCM); Prof° Dr. Karl Heinz Kienitz (Coordenador do Curso de
Graduação de Engenharia Eletrônica) e Prof° Dr. Luiz Carlos Sandoval Góes (Coordenador do
Curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica).
2. SOBRE O DAAD

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico foi fundado em 1925 e reinstituído em 1950. É
uma associação sem fins lucrativos, cujos membros são 231 Instituições de Ensino Superior e 127
grêmios estudantis da Alemanha. Subsidia anualmente cerca de 40.000 alemães e 27.000
estrangeiros através de mais de 200 programas de bolsas. Possui sua sede principal em Bonn na
Alemanha e um escritório em Berlim. No exterior está representado através de 13 escritórios e 35
centros de informação. Assim, é uma organização mediadora da política exterior da cultura, da
política universitária e científica bem como da cooperação para o desenvolvimento no âmbito da
educação superior e oferece diversos programas de bolsas de estudo e de apoio a pesquisa para
estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores universitários.
O escritório do DAAD no Rio de Janeiro, fundado em 1972, coordena atualmente mais de 30
programas de intercâmbio para estudantes e pesquisadores brasileiros e atua em parceria com as
agências brasileiras de fomento (principalmente com a CAPES, o CNPq e a FAPESP).
O escritório fica no prédio do Consulado Alemão, aberto aos interessados em maiores
informações sobre o ensino superior da Alemanha. Estão à disposição diversos materiais sobre
todos os aspectos do estudo na Alemanha, inclusive os catálogos das matérias oferecidas nas
universidades alemãs.

Figura 1. Sede do DAAD em Bonn

Desde as primeiras fundações do século XV, as universidades alemãs têm apresentado uma
longa tradição em excelência acadêmica. Com a reforma no ensino superior por Wilhelm Von
Humboldt (1767-1835) foi estabelecida a união da pesquisa e do ensino nas universidades alemãs.
Isso resultou em instituições que não somente ensinam, mas também realizam pesquisas
independentes e aplicadas. Após a reforma nos anos 70, o estudante passou a ter maior liberdade na
escolha das disciplinas.
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3. O EVENTO NO ITA

O evento ocorrido no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA no dia 03/04/2008, contou a
presença do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa (Prof. Dr. Homero Maciel) do ITA relatando a
importância de um evento como esse para a instituição. Além disso, estavam presentes
pesquisadores do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e professores de outras
universidades da região do vale do Paraíba.
3.1. Programação

A programação do evento foi definida com base na disponibilidade dos professores do ITA e da
diretora executiva do DAAD Dra. Gabriele Althoff, conforme mostra a Tab. (1) abaixo:
Tabela 1. Programação do Evento [ Fonte APG-ITA ]

3.2. Discurso do Presidente da APG-ITA

E demais autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. É com grande orgulho que nos
envolvemos na vinda da Dra. Gabriele Althoff, do DAAD, ao ITA. Agradecemos à doutora
Gabriele que, com tantas ocupações, conseguiu nos dedicar um pouco do seu tempo, nos
prestigiando com sua visita. Antes de passar a palavra aos convidados externo e internos ao ITA,
gostaria de falar um pouco sobre a APG: quem somos e quais os nossos objetivos.
A Associação de Pós-Graduandos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (APG-ITA),
instituída em 23 de junho de 1995, cadastrada na Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPG),
é uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, apolítica e de duração indeterminada.
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A APG-ITA é a entidade representativa dos pós-graduandos e pós-graduados pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Peço licença a todos, para aqui falar um pouco dos objetivos estatutários da APG, para aqueles
que ainda não tem conhecimento de sua existência e mesmo aos que já vislumbram alguma idéia.
Figuram dentre os nossos objetivos: (talvez sejamos um pouco prepotentes)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Representar os pós-graduandos regularmente matriculados e pós-graduados no ITA junto
aos órgãos colegiados do ITA;
Promover a integração entre os alunos e desenvolver sua participação nos vários aspectos
da vida acadêmica do ITA;
Defender os direitos e interesses dos pós-graduandos do ITA e, em especial, propor ou
reivindicar condições de estudo, de pesquisa e de atividades correlatas;
Promover a participação efetiva dos pós-graduandos e pós-graduados nas propostas
relativas à estruturação e ao funcionamento do ITA;
Criar um fórum permanente para troca de experiências, discussões e apresentação de
oportunidades profissionais e acadêmicas aos associados;
Estimular a formação, a especialização e o aperfeiçoamento de recursos humanos para
empresas e públicas e privadas;
Incrementar o intercâmbio de especialista e de material didático e científico, entre as
instituições nacionais e internacionais por meio da concessão de auxílios à pesquisa e
desenvolvimento, na forma de bolsas de estudos, estágios ou pesquisas.

Esses objetivos estão sendo cumpridos com muita dedicação por seus Diretores eleitos pelos
pós-graduandos em Assembléia Geral, que têm mandatos de 03 (três) anos. Hoje temos firmados
diversos convênios com empresas dos setores públicos e privado, que resultam em:
•
•
•

Bolsas para os alunos e pesquisadores dessa e de outras instituições. Além disso,
esses recursos são destinados à compra de equipamentos, livros, custeio de bens e
serviços para o ITA;
Convênios com professores para o ensino de idiomas, como o alemão, o inglês, o
francês e o russo. Estes cursos são oferecidos no Memorial Aeroespacial Brasileiro a
todos do CTA. Temos interesse de trazer estes cursos para o ITA;
Convênios médicos, odontológicos e para compra de medicamentos com descontos
para os associados da APG.

A APG esta se tornando referência para outras APG´s que nos solicitam orientação para
implementarem o nosso modelo em suas associações. Um exemplo foi a APG-USP de Ribeirão
Preto que, no último CONAP (Conselho Nacional de Pós-Graduandos), nos convidou para uma
palestra, em que falamos de nossas experiências.
A APG participa da CONGREGAÇÃO, que é o órgão máximo dessa instituição. Atualmente,
esta participação se faz por convite; entretanto, com as mudanças que estão ocorrendo no regimento
da Congregação, a APG logo terá assento permanente e direito a voto nesse colegiado.
Somos membros do Conselho de Pós-Graduação do ITA (CPG), que é o Fórum de decisão em
última instância de questões concernentes à Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Estamos de
maneira atuantes, em todas as reuniões, representando os pós-graduandos.
Estamos na Comissão de Política Educacional do ITA (CPE), que possui a incumbência de
analisar e criticar o Modelo Educacional do ITA, através da preparação de um documento oficial.
Somos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que é formada para conduzir os
processos de avaliação internos da instituição, no contexto e para fins do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES); e sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
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Nós da APG gostaríamos de ter nossos esforços coroados com o reconhecimento pleno, em
todas as instâncias do ITA. Dos alunos, esperamos maior participação. Dos nossos mestres,
desejamos maior incentivo às nossas atividades. Das instâncias superiores civis e militares,
ansiamos pelo reconhecimento formal da APG no ITA. Tal reconhecimento deverá vir através de
um convênio abrangente, que está em fase final de análise. Com isso, esperamos praticar todas as
atividades fins da APG, de modo regular e permanente, visando o benefício da comunidade iteana.
Em linhas gerais, é isso que tenho para falar a todos os presentes.
Muito Obrigado.
4. FOTOS DO EVENTO

Figura 2. Dra. Gabriele Althoff do DAAD
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Figura 3. Rogério Vitalli
(Diretor Acadêmico da APG-ITA)

Figura 5. Prof. Dr. Góes

Figura 4. Hudson Bode
(Presidente da APG-ITA)

Figura 6. Prof. Dr. Jefferson
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Figura 7. Prof. Dr. Kienitz

Figura 9. Janete (secretária da APG-ITA)

Figura 8. Público Presente

Figura 10. Dito (Técnico da APG-ITA)
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5. RESULTADOS

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Total de fomentados DAAD

426

4.861 10.883 21.813 33.959 46.659 51.478 55.229

Alemães

230

1.710

2.035

Estrangeiros

196

3.151

8.848

7.699

11.985 20.063 20.457 21.248

14.114 21.974 26.596 31.021 33.981

Objetivos e tarefas do DAAD*

Criação de uma nova geração de
jovens Pesquisadores
no Exterior

Internacionalização
das Universidades

Bolsas
para Alemães

Bolsas
para Estrangeiros

Criação de uma nova geração de
alemães de liderança

Aumento da Atratividade das Instituições
de Ensino Superior e de Pesquisa
para estudantes e pesquisadores
internacionais

65 Mio. €

55 Mio. €

54 Mio. €

Incentivo
à Germanística e
à Língua Alemã

Cooperação
Acadêmica com
Países em Desenvolvimento

Incentivo à Germanística e
à História e Cultura alemã
nas Universidades no
Exterior

Incentivo ao desenvolvimento científico,
econômico e democrático
nos países em desenvolvimento
e Estados de Reforma

35 Mio. €

39 Mio. €
* dados de 2005

9

6. CONCLUSÕES

A Dra. Gabriele Althoff, estudou Ciencias Sociais e Germanística nas Universidades de Bochum
e Paderborn. Possui Doutorado em Sociologia e foi Professora Visitante em Nairobi, Kenia. Desde
1995 está no DAAD, em 2004 assumiu a Direção Executiva do DAAD, no Rio de Janeiro.
Foi uma imensa satisfação para todos nós do ITA apreciar esta fabulosa palestra e discutir os
resultados apresentados.
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