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A P R E S E N T A Ç Ã O

D A

1 ª

E D I Ç Ã O

Tanto pelo que representa em termos tecnológicos, quanto pelo que representa para a sociedade e a economia, as
telecomunicações têm exercido um grande fascínio nas pessoas ao longo dos tempos. A história das telecomunicações
está, sem dúvida, entre as mais ricas e mais interessantes que podem ser contadas.
O Brasil tem uma importante participação nesta história. Em 1876, quando D. Pedro II, em visita aos Estados Unidos,
conheceu o invento de Graham Bell, o telefone, o imediato providenciou sua introdução no Brasil, fazendo de nosso país
um dos pioneiros no uso daquela recém-inventada maravilha. O magnífico trabalho de Padre Landell de Moura, que
talvez não tenha tido o crédito pela invenção do telefone apenas por razões circunstanciais, é outro exemplo de que
o Brasil sempre esteve presente com destaque na história das telecomunicações. E isto apenas para citar dois fatos
marcantes do início das comunicações a distância com o uso da voz – a telefonia.
O Inatel, ao decidir preservar a sua história por meio dos registros feitos neste livro, quer, antes de mais nada, oferecer uma
contribuição ao acervo histórico de nosso país, relatada por quem participou da construção da instituição, por aqueles que
ajudaram a concretizar o sonho do professor José Nogueira Leite e igualmente acreditaram no universo das telecomunicações.
Hoje, o Inatel é uma realidade sólida, a serviço da juventude e da pátria, e este livro relembra suas lutas, vitórias e
derrotas, os momentos mais sérios e os bem descontraídos de uma jornada que se iniciou há mais de 40 anos. Para
aqueles que não participaram, nem direta e nem indiretamente deste caminho, esperamos que a história do Inatel,
aqui narrada por alguns de seus professores, funcionários, ex-alunos e outros colaboradores, possa oferecer momentos
de leitura agradáveis e informações sobre como uma instituição de ensino superior nasceu e se tornou importante
parceira do país na preparação de profissionais de telecomunicações, graduados e pós-graduados, na oferta de serviços
especializados e na extensão à comunidade de suas próprias conquistas no ensino e na pesquisa.
Ao sonhar, no início da década de 60 do século passado, com o que viria a ser o Inatel, o professor José Nogueira Leite
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teve o que poucos homens conseguem: a dimensão exata das necessidades futuras de um país cujo destino iria
depender crucialmente do que se começasse a fazer naquele momento na área de telecomunicações. O tempo mostrou
que sua percepção foi precisa e que, ao nascer o Inatel, em 1965, nascia com ele, naquele mesmo ano, a Embratel, que
talvez seja para os brasileiros a mais conhecida empresa genuinamente nacional. Afinal, quantos não se lembrarão por
toda a vida da frase da TV: “Esta é mais uma transmissão via Embratel”. E a ela se seguiram, ao mesmo passo em que o
Inatel ia se fortalecendo, o Ministério das Comunicações, em 1967; a Telebras, em 1972, as Teles em todos os Estados
brasileiros; o CPqD, em 1976, de tantas conquistas que nos encheram de orgulho; sem falarmos nas extraordinárias
tecnologias incorporadas no dia a dia dos brasileiros: as comunicações via satélite, a TV em cores, a discagem direta a
distância (nacional e internacional), os sistemas digitais, a fibra óptica, o telefone público a cartão magnético, a telefonia
celular e a internet, para citar alguns exemplos. E o Inatel participou de cada uma destas conquistas pela presença de
seus ex-alunos, funcionários, professores e dirigentes, por suas parcerias de negócios e relacionamentos institucionais.
Foi neste cenário que o Inatel, em dezembro de 1976, três anos apenas a sua fundação – afinal o professor José
Nogueira Leite e o Brasil tinham pressa – colocou no mercado nacional os primeiros Engenheiros Operacionais de
Telecomunicações. Esses primeiros profissionais especializados saíram dos bancos de uma Escola que nasceu para as
telecomunicações e por ela vive cada um de seus dias. É a marca de um pioneirismo que nos enche de muito orgulho e
que não podemos deixar que seja apagado pelo tempo.
Ao mesmo tempo em que o Brasil cresceu e se firmou na área de telecomunicações, o Inatel caminhou, ao seu lado,
como parceiro solidário, dando sua contribuição decisiva e necessária, escrevendo também, com a sua história, um
pedaço da história das telecomunicações no Brasil. Ao pé da Serra da Mantiqueira, no sul do Estado de Minas Gerais, na
pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, o Inatel irradia a certeza de que sonhar os mais belos sonhos não custa nada
e que sua realização é possível e apaixonante. É ver para crer.
Professor Navantino Dionízio Barbosa Filho
2002
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Com mais de 50 anos de existência, o Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel desenhou um caminho e
construiu uma trajetória institucional sustentados pela continuidade de ações e pela segurança de movimentos
planejados, sob o farol do objetivo institucional de contribuição para o desenvolvimento do nosso país.
O processo de criação e de implantação do Inatel surgiu contaminado de compreensão clara da realidade
nacional do setor das telecomunicações, naquele momento. A sua consolidação institucional esteve,
igualmente, iluminada pelo idealismo de seu fundador e foi impulsionada pelo trabalho destemido dos primeiros
dirigentes, cujo objetivo eminente era o da formação de profissionais para implantação e desenvolvimento das
telecomunicações no Brasil. Na sequência, foram estabelecidas e desenvolvidas as relações da instituição
com empresas e indústrias, assim como as parcerias com os setores público e privado para a prestação de
serviços à formação e capacitação de técnicos e gestores para empresas e indústrias. Para as suas atividades
de ensino e de investigação acadêmicos, criaram-se programas de capacitação e qualificação de docentes e
técnicos.
Assim, a identidade e a marca Inatel ganharam espaço no cenário nacional das Tecnologias de Comunicação
e Informação e criaram possibilidades e oportunidades de outros percursos acadêmicos e institucionais.
Como exemplo, a criação do Programa de mestrado em Telecomunicações abriu a janela de oportunidade
de integração científica e tecnológica com instituições acadêmicas nacionais e de outros países, ao mesmo
tempo em que posicionou a instituição para o desenvolvimento de projetos e produtos para a indústria local,
com aplicações de alcance internacional.
O percurso da investigação acadêmica e do desenvolvimento de projetos e produtos para a indústria aponta,
hoje, para uma mais forte consolidação institucional com a criação de cursos e programas, no nível da
graduação e da pós-graduação, que constituirão o Inatel como ator irrecusável no desenvolvimento científico,
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tecnológico e social do nosso país.
Toda essa história está registrada no livro Inatel: sonho e realidade, cuja segunda edição tenho o orgulho e o
prazer de apresentar. A narrativa do percurso histórico do Inatel está revisada e atualizada, nesta edição, e
continua enriquecida pelos relatos de fatos, de feitos e de versões por aqueles que construíram esse percurso
desde a década de 1960 até os dias atuais.
O que vou registrar em seguida, já o fiz em outro documento a respeito do Inatel, mas vou repeti-lo aqui
por considerá-lo apropriado também neste momento. O livro agora reapresentado, “como registro histórico
da participação do Inatel no desenvolvimento da região e do pais, é um tributo àqueles que construíram
e constroem essa história. Aos que virão, destinam-se o compromisso da adesão ao sonho e o desafio da
compreensão da realidade para projetar o futuro da instituição”.

Professor José Geraldo de Souza
Presidente da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações – Finatel
Setembro de 2018
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Campus do Inatel visto do prédio 6
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I N T R O D U Ç Ã O
Quem olhar de fora a obra pronta dirá: “Milagre!”, mas quem tenha participado do processo saberá que, para além
das conquistas, que não são poucas, a obra continua. Ainda não está definitivamente pronta. E saberá também que
milagres não acontecem de repente e nem por acaso: são produzidos com muito trabalho, visão de longo alcance,
firmeza de propósitos, persistência e convicção.
O local do aparente milagre é Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, e alguns números são suficientes para revelar
a realidade que se esconde por trás da aparência. O PIB per capita do município saltou de R$ 3.169,45 em
1985 para R$ 34.459,51 em 2015, performance superior à do Estado de Minas Gerais, cujo crescimento partiu
de R$ 3.062,97 para R$ 24.884,94. As 153 indústrias de transformação, quase todas voltadas para o setor
eletroeletrônico, empregam 14.700 pessoas.
Os números do crescimento demonstram que a aposta do município
no espírito empreendedor de pequenas e médias empresas deu
resultado, o que pode ainda ser comprovado pelo número de
estudantes da cidade. São cerca de 7 mil alunos matriculados no
Ensino Médio e Fundamental e mais de 3.200 nas duas principais
instituições de Ensino Superior da cidade.
Conclusão: em milagre, só acredita quem quer ou quem cruza os
braços e fica esperando acontecer. O suposto milagre ocorrido nas
últimas décadas em Santa Rita do Sapucaí tem nome: educação.
Primeira página da Ata da 3a Reunião
Extraordinária da SASRS (Sociedade
dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí),
3 de junho de 1964

E sobrenomes: trabalho, visão, firmeza, persistência e convicção. É
uma história plausível, que pode ser contada.
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Tudo começou por volta de 1800. Quando o
imigrante português Manoel José da Fonseca,
sua mulher, Janubeva Maria Martins — cuja
singularidade do nome fez com que o povo
logo passasse a chamá-la de Genoveva — e
seus filhos, Rita e Antônio Manoel, chegaram
aos contrafortes da Serra da Mantiqueira,
encantaram-se com a terra boa e o clima do
Vale do Sapucaí e decidiram ficar. Tempos
depois, a fim de pagar uma promessa
antiga, o casal destinou 8 alqueires de suas
propriedades, às margens do Ribeirão do
Mosquito, para que aí se erguesse uma capela em louvor da santa de sua devoção: Santa Rita de Cássia. Manoel
faleceu antes, mas a viúva mandou construir a capela – onde, no dia 22 de maio de 1825, o padre Mariano Accióli
de Albuquerque rezou a primeira missa, marco histórico da fundação da cidade.
O povoado inicial chamou-se Ribeirão do Mosquito. Mas, em 1839, já elevado a arraial, teve seu nome mudado
para Santa Rita do Vintém e depois para Santa Rita da Boa Vista. Só em 1888, promovido a vila, o antigo povoado
passa a se chamar Santa Rita do Sapucaí, designação confirmada em 1892, quando ganha a condição de cidade.
Santa Rita, como é óbvio, para reverenciar a devoção dos imigrantes portugueses, seus fundadores, e Sapucaí em
razão do rio que corta a cidade em toda sua extensão. O nome do rio, de origem indígena, significa “água que grita”,
por alusão às cachoeiras que formam sua nascente, ou “rio que chora”, devido à abundância de salgueiro chorão
em suas margens.
Localizada no sudeste do país, no sul montanhoso de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí se estende por uma
área de 352 km² e abriga hoje uma população de cerca de 40 mil habitantes. Desde a origem, a vida econômica do
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município concentra-se nas atividades agropecuárias, com destaque para a produção de café e leite, sendo forte
também o cultivo de arroz, feijão e milho.
Porém, entre os anos 50 e 60 do século passado, com o processo de industrialização brasileiro, o perfil da região
começou a mudar. O município começou a participar dessas mudanças em 1959, quando dona Luzia Rennó
Moreira, a Sinhá Moreira, fundou a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, a ETE, a primeira escola
técnica de eletrônica de nível médio da América Latina. Naquela altura, eletrônica, telecomunicações e disciplinas
correlatas ainda eram novidades que despertavam muita incerteza. Porém, a convicção de Sinhá Moreira divisou
aí a marca do futuro e do progresso, não só para sua cidade, mas para todo o país. A ETE, por mais de uma razão, veio a
tornar-se uma das fontes inspiradoras e uma das bases de sustentação do Instituto Nacional de Telecomunicações
de Santa Rita do Sapucaí, o Inatel, curso superior de engenharia criado no início de 1965 e aprovado pelo Conselho
Federal de Educação em 9 de abril do mesmo ano.
Desde a sua criação, o Inatel vem firmando-se como
um centro produtor e difusor de conhecimento
científico e tecnológico reconhecido, nacional e
internacionalmente, por sua atuação na área de
telecomunicações. Tal atuação foi vital para a
implantação do bem sucedido polo tecnológico
de Santa Rita do Sapucaí e tem sido decisiva
para a sua manutenção e crescimento. Desde
a sua origem, portanto, o Inatel vem mantendo
estrita fidelidade ao trinômio Educação-CiênciaEmpreendedorismo, antes mesmo que esse
pensamento se tornasse moeda corrente e vetor
de modernidade.

Inatel funcionando no antigo IMEE - Instituto Moderno de
Educação e Ensino, na década de 60
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Para que isso ocorresse, foi necessário que outros nomes pioneiros se somassem ao de Sinhá Moreira: os dos
professores José Nogueira Leite, Fredmarck Gonçalves Leão e Fernando José Costanti, responsáveis pelo projeto original
(pedagógico, científico e administrativo) que resultou no Inatel; o do advogado e também professor Joaquim Inácio de
Andrade Moreira e o do empresário Lauro Zaroni, representantes da Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí.
Esta entidade, fundada em 1964, desde o início empenhou-se em dotar a cidade de desenvolvimento educacional
e econômico compatível com a sua vocação e teve papel decisivo na concretização do projeto do Inatel. Foi, na
verdade, a feliz conjunção de vários rumos, que foram aos poucos convergindo, até ganharem a forma de um amplo
processo coletivo, com o empenho de todos – pessoas, instituições, a sociedade em geral – e com um propósito
eminentimente político, visando beneficiar toda a pólis, para além das individualidades. Para que a região viesse
a ser conhecida como o vitorioso Vale da Eletrônica, foi imprescindível a colaboração do poder público, atento às
mudanças. Sem a participação efetiva da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sobretudo a partir da
gestão de Paulo Frederico de Toledo, nos anos 80, o “milagre” que começou a ser sonhado por Sinhá Moreira, e
depois veio a ser o sonho de muitos, teria tido poucas chances de se transformar em realidade. Vejamos de perto o
que foi o sonho pioneiro de Sinhá Moreira.
Joaquim Inácio de Andrade Moreira, o “Quina”, primeiro presidente da Sociedade dos Amigos de Santa Rita do
Sapucaí, eleito em janeiro de 1964, conta que, anos antes, sua prima, Sinhá Moreira, depois de muitas viagens pelo
exterior, tinha a ideia fixa de montar uma escola técnica em Santa Rita do Sapucaí. Só não sabia do que seria essa
escola e consultava, a respeito, todos os seus amigos e conhecidos. Até que um dia um médico da cidade, Walter
Telles, despontou em seu caminho.
O pediatra, que acabara de chegar dos Estados Unidos, contou-lhe que assistira a uma conferência de Albert Einstein,
na qual o nobre cientista teria enfatizado que o futuro do mundo viria da eletrônica. Sinhá Moreira entendeu logo
o recado e não perdeu tempo. Vendo confirmadas suas convicções e acertado o rumo, criou, em 1959, a Escola
Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa.
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Vista aérea de Santa Rita do Sapucaí, década de 60

Luzia Rennó Moreira, a Sinhá Moreira, nasceu em 17 de setembro de 1907. Estudou em Santa Rita do Sapucaí,
formando-se normalista pela Escola Normal Oficial. Era filha do banqueiro Francisco Moreira da Costa e Maria
Palma Rennó e descendia de uma família de políticos tradicionais. Era sobrinha do ex-presidente da República,
Delfim Moreira. Casou-se com o bacharel em direito Antônio Moreira de Abreu, seu primo, que seguiu carreira
diplomática, indo servir no Japão como Secretário da Embaixada Brasileira. Lá, ela viveu no período anterior à
Segunda Guerra, época em que o Japão fazia grandes investimentos na área tecnológica.
Em 1942, deu-se a separação do casal, tendo Sinhá Moreira retornado a Santa Rita do Sapucaí. Aproveitando
a experiência adquirida no exterior, dedicou-se a trabalhos voltados para a educação e para os mais carentes,
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criando, nos anos 50, uma empresa para construção de
casas populares para trabalhadores de baixa renda, com
prestações amortizadas pela tabela Price – numa época
em que nem se falava em planos habitacionais e casas
populares.
Inspirada pela conferência de Einstein, em que ele
tratou de eletrônica e da qual apenas ouvia falar, ela não
sossegou enquanto não viu concretizado o sonho de uma
escola técnica, voltada ao mesmo tempo para o futuro
do país e do mundo e para a formação de mão de obra
especializada, pensando na adaptação dos jovens de
Santa Rita do Sapucaí à nova realidade profissional que
então despontava. Assim, em 1959, estava criada a ETE.
Luzia Rennó Moreira, Sinhá Moreira
Para erguer o empreendimento, Sinhá Moreira não
hesitou em convocar o apoio de toda a família e dos amigos influentes, incluindo até mesmo o Presidente Juscelino
Kubitschek. Desde o início, Sinhá Moreira deu especial atenção aos alunos que não tinham condições de pagar a
escola. “Ela pagava para o aluno estudar, dava material didático, roupa, sapato e alimentação”, relata José Antônio
Justino Ribeiro, um dos primeiros alunos e professor do Inatel. “Meu pai era muito pobre e não tinha como me
manter na escola. Eu fui beneficiado com uma bolsa de estudos”.
O saudoso professor do Inatel, Elias Kallás, contava outra faceta de Sinhá Moreira:
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Ela era orgulhosa, tinha absoluta consciência de que estava
trabalhando o futuro. Encarnando o poder, revelava enorme
capacidade para operá-lo. Colocou em um ônibus os alunos
das primeiras turmas da Escola Técnica de Eletrônica e
levou o pessoal para a IBM, em São Paulo. Ao chegar àquela
empresa, disse: “Eu vim aqui trazer estes rapazes para vocês
conhecerem os profissionais que estamos formando lá em
Santa Rita do Sapucaí”. Resultado: parte dos rapazes ficou
lá. E estava começando a minha carreira na IBM. O pessoal
de São Paulo me ligou e disse: - “A Sinhá Moreira veio aqui
e deu um show. Trouxe um bando de garotos e você precisa
ver a qualidade deles...”. Eu tinha entrado na IBM em 1960.
Pois bem, de 1961 até quando voltei para Santa Rita, no final
dos anos 80, todos os anos a IBM vinha recrutar técnicos de
manutenção na escola de Sinhá Moreira.
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Naquela visita a São Paulo, além da IBM, o “ônibus” de Sinhá Moreira percorreu muitas das grandes empresas da
época, buscando parcerias para a inserção profissional dos alunos da ETE. Realizando o sonho, bem encaminhados
os seus “meninos”, assim como a sua Escola Técnica de Eletrônica, Luzia Rennó Moreira não chegou a ver os
desdobramentos de suas realizações. Ela faleceu, de câncer, no Rio de Janeiro, em 9 de março de 1963.
A perspectiva desses anos todos, desde o instante em que o “milagre” começou, permite que se destaquem dois
fatores determinantes. Em primeiro lugar, o espírito arrojado e empreendedor do homem de Minas Gerais, sem o
qual a excepcional oportunidade que então se oferecia, cerca de meio século atrás, talvez passasse despercebida.
O mesmo espírito, aliás, que naquele momento histórico empolgou o país, cristalizando-se no slogan “Cinquenta
anos em cinco”: Brasília, a consolidação da indústria automobilística, a multiplicação da malha rodoviária e tantas
outras conquistas da era JK. E, em segundo lugar, a também excepcional circunstância geoeconômica, que situa
Santa Rita do Sapucaí a meio caminho entre as duas grandes rotas de progresso do país – a Via Dutra, que leva de
São Paulo ao Rio de Janeiro, e a Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A feliz conjunção desses
fatores — ao mesmo tempo históricos, políticos, culturais, geográficos e econômicos — é que justifica o epíteto de
Cidade Empreendedora que Santa Rita do Sapucaí orgulhosamente ostenta e a cognominação Vale da Eletrônica,
que hoje se atribui ao polo tecnológico do município.
O Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, desempenhou e continua a desempenhar papel preponderante
na consolidação do largo projeto de desenvolvimento que resultou na vitoriosa realidade atual – falso milagre,
como se vê. Tal como se afirmou de início, a obra continua. A transformação de Santa Rita do Sapucaí em Cidade
Empreendedora e centro do Vale da Eletrônica, de projeção nacional e internacional, é tão somente a história de
ações desenvolvidas com muito trabalho e denodo, visão de futuro, persistência e convicção.
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O

A P O I O

D A S O C I E D A D E D O S A M I G O S
S A N T A R I T A D O S A P U C A Í

D E

No início dos anos 60, o Country Clube era o ponto de encontro dos moradores de Santa Rita do Sapucaí. Era ali,
nos bailes, festas, jogos e almoços, que se reunia a elite da cidade. Só que a ideia de diversão e entretenimento,
sem nenhum compromisso mais sério com a realidade presente, começava a preocupar um grupo de moradores.
Mais engajados com os rumos do Brasil, eles queriam participar das mudanças. Não queriam que Santa Rita do
Sapucaí ficasse à margem do desenvolvimento do país. E resolveram criar uma associação que trabalhasse pelo
bem da cidade. Assim, foi criada a Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí e, logo em seguida, o Clube
Feminino da Amizade.

Fundada em outubro de 1963, a Sociedade
logo começou a atuar e não demorou a
tomar conhecimento do trabalho pioneiro
do professor José Nogueira Leite, que
desde o início dos anos 60 já falava em
implantar cursos de telecomunicações pelo
Brasil. Em 1963, quando da publicação de
uma revista comemorativa dos 50 anos do
Instituto Eletrotécnico de Itajubá, antigo IEI,
posteriormente denominado EFEI (Escola
Federal de Engenharia de Itajubá) e atual
UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá),
no qual lecionava, ele afirmava que as

Comemoração do 3° aniversário da Sociedade dos Amigos de
Santa Rita do Sapucaí - 16 de outubro de 1966

telecomunicações seriam o futuro do país.
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Clube Feminino da
Amizade

Portanto, formar profissionais habilitados nessa área seria um dos desafios do Brasil.
Antes de ensinar em Itajubá, Nogueira Leite
trabalhou como Engenheiro Chefe da Companhia
Radiotelegráfica Brasileira (Radiobrás), de 1936 a
1954. Lá, participou da primeira transmissão dos
jogos da Copa do Mundo. Atuou também como
consultor técnico do Plano Postal Telegráfico
do Departamento de Correios e Telégrafos e,
entre 1962 e 1963, foi chamado para elaborar
um projeto de treinamento e capacitação de
pessoal para o Primeiro Plano Nacional de
Telecomunicações do Conselho Nacional de
Telecomunicações, o CONTEL.
Foi nesse momento que tomou conhecimento
de que, em breve, 20 mil engenheiros seriam
recrutados para trabalhar em telecomunicações.
Daí a ideia: um curso superior e, ao mesmo tempo,
especializado, poderia fazer frente à carência de
profissionais nessa área.
Nogueira Leite foi convidado a participar de
uma reunião da Sociedade dos Amigos de
Santa Rita do Sapucaí, acompanhado dos
professores

Fredmarck

Gonçalves

Leão

e

José Nogueira Leite na cerimônia de instalação do Inatel
- 31 de março de 1965
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Fernando José Costanti. Objetivo da reunião:

DOIDO?

analisar as possibilidades de trazer para a

Em sala de aula em Itajubá, Nogueira Leite dizia aos

cidade o projeto de uma escola superior de

alunos que tinha vontade de instalar 18 laboratórios,

telecomunicações – era o Instituto Nacional

inclusive de rastreamento de satélite – isso, na

de Telecomunicações, o Inatel, que começava

década de 50. Ele chegou a falar uma vez, em montar

a nascer. O projeto, de autoria do professor

uma antena maior de que uma que existia nos

Nogueira Leite, originalmente destinava-se

Estados Unidos. Chamado de “doido” pelos alunos,

a Itajubá, mas, diante das dificuldades de

ele provou que a história não seria tão impossível

implantá-lo naquela cidade, surgiu a ideia

assim, se bem que a tal antena nunca foi montada...

de abrigá-lo em Santa Rita do Sapucaí, caso
recebesse o necessário apoio local.

(Relatado por Antônio Márcio Dalla Rosa, genro e exaluno de Nogueira Leite.)

Nogueira leite fez minuciosa apresentação
do projeto, seguida do levantamento dos
materiais e recursos necessários para a
instalação do Instituto. A impressão foi a mais favorável. Formou-se logo uma comissão com aqueles professores,
dois representantes da Sociedade, e o padre José Carlos de Lima Vaz, diretor e representante da Escola Técnica de
Eletrônica, a ETE, solicitada a aliar-se ao projeto. Foi então realizado intenso trabalho no sentido de viabilizar a ideia.
Depois de muitas negociações no Rio de Janeiro e em Brasília, junto ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional
de Telecomunicações, com o deputado e ministro Olavo Bilac Pinto atuando como articulador, o Instituto Nacional de
Telecomunicações foi finalmente autorizado a funcionar. A sua aula inaugural foi proferida no dia 31 de março de
1965 pelo Almirante José Cláudio Beltrão Frederico, então presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações.
Um dos fatores que colaborou, indiretamente, para a criação do Inatel foi a questão dos “excedentes”, isto é,
dos estudantes classificados nos vestibulares, mas que não podiam ingressar nas faculdades, porque elas não
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Sociedade dos
Amigos

dispunham de vagas para todos. A pressão foi tanta que o Ministério da Educação fez uma proposta: as escolas
que conseguissem aumentar o número de vagas receberiam uma verba complementar. A EFEI - Escola Federal de
Engenharia de Itajubá - criou, então, o Instituto Eletrotécnico de Telecomunicações, o IET, para abrigar o Curso de
Engenharia Operacional, concebido pelo professor Nogueira Leite.
Novos vestibulares foram realizados, alunos aprovados, mas antes que as aulas pudessem começar, a decepção: o
golpe militar derrubou as ideias de Jango para a educação e o dinheiro prometido não foi liberado. A faculdade de
Itajubá não tinha a menor condição de arcar com um novo curso. Vale dizer: havia alunos aprovados em um vestibular
para um curso que, oficialmente, não existia. Tais circunstâncias também colaboraram para levar de Itajubá para
Santa Rita do Sapucaí o projeto do professor Nogueira Leite. Instalado o Inatel, as dificuldades iniciais não foram
poucas, mas o empenho de todos se incumbiu de superá-las, uma a uma. Os locais de instalação do curso, por
exemplo, tiveram de ser improvisados: parte nos laboratórios da Escola Técnica de Eletrônica, parte nas antigas
dependências do Tiro de Guerra, espaço destinado ao exército nas cidades com menos de 100 mil habitantes, que em
Santa Rita do Sapucaí ficava bem em frente ao cemitério. Os alunos, com sua verve e bom humor, logo apelidaram o
Inatel de “túmulo fora do cemitério”.
Em 1966, o Inatel se transferiu para o prédio onde havia funcionado o Instituto Moderno de Educação e Ensino, o
IMEE, que fora doado por Sinhá Moreira ao Educandário Santarritense e estava parcialmente desativado. Com verbas
cedidas pelo Governo do Estado, graças à intervenção de Bilac Pinto, o Inatel providenciou a reforma do prédio,
acrescentando uma nova sala, depois um anfiteatro, e adquirindo os primeiros aparelhos para os laboratórios.
Nessa época, além das dificuldades com os professores, que vinham quase todos de Itajubá, de São Paulo ou do
Rio de Janeiro e não podiam permanecer a semana toda na cidade, o principal problema foi provocado pelo tipo
de curso inicialmente implantado. Enquanto um estudante de engenharia levava cinco anos para se formar, como
estava previsto na legislação, o de Engenharia Operacional, pelo projeto do professor Nogueira Leite, levaria três.
Isso gerou sérios embates com entidades de classe e engenheiros plenos que seguiam a formação tradicional.
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Os problemas, enfim, foram superados

M AR C A P A S S O

e nenhum deles impediu que o Inatel se

Nogueira Leite criou um marcapasso externo, só para

consolidasse e crescesse, estabelecendo,

mostrar ao doutor Zerbini, seu médico, na época,

desde o início, vínculos muito firmes com

que conseguia sozinho controlar os batimentos de

a realidade social e econômica da cidade.

seu coração. E conseguiu! O médico só não permitiu

A partir de sua fundação e vencido o difícil

que ele usasse o aparelho porque traria problemas

começo das atividades, os rumos do Inatel

para sua postura – o aparelho passava por baixo do

foram aos poucos se entrelaçando aos rumos

braço.

de Santa Rita do Sapucaí.
(Antônio Márcio Dalla Rosa.)

Túmulo fora do
cemitério

Primeira turma de alunos do Inatel (turma de 1965) em frente ao Tiro de Guerra - 1967
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O

I T I N E R Á R I O

Padre José Carlos de Lima Vaz na cerimônia de instalação do Inatel - 31 de março de 1965
Voltemos um pouco no tempo. A primeira missão daquela comissão eleita para viabilizar a criação do Inatel foi
ganhar apoio e colaboração da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, mantenedora da Escola Técnica de
Eletrônica. Com o respaldo de uma fundação, seria mais fácil a instalação do Instituto. Esta lhe cederia, na medida
do possível e das necessidades, laboratórios e salas de aulas, respeitando sua total autonomia administrativa e
acadêmica. O padre Vaz, então diretor da Escola Técnica de Eletrônica, assim relatou o que foi esse momento de
preparação para a criação do Inatel:
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No final de 1964, procurou-me um dia na ETE um grupo de professores de Itajubá:
Nogueira Leite, Fredmarck Leão e Fernando Costanti. Os professores falaramme do projeto de um curso de Telecomunicações em Santa Rita. Confesso
que ouvi tudo com certa impaciência e, provavelmente, devo ter manifestado
meu ceticismo. Eles queriam saber se podiam contar com o apoio da ETE e da
Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira. Creio que lhes falei, com franqueza, que
apoiaria, no possível, o projeto, mas sem nele me comprometer pessoalmente ou
envolver a ETE. Devo ter ponderado as dificuldades de sua realização e sabia o
que estava dizendo. O professor Leite não se dava por vencido: “Temos apoio
do governo e o momento é estratégico. Não se pode perder a oportunidade!” Eu
retrucava: “mas será que Santa Rita oferece condições? Onde contratar e como
manter os professores?” De fato, tudo me parecia um sonho. À noite, falei com
padre Alonso que ficou exaltado: “Isso é uma loucura!”.
Assim foi que, no dia 28 de outubro de 1964, Santa Rita do Sapucaí recebeu a visita do General Taunay Coelho
dos Reis, representando o Almirante José Cláudio Beltrão Frederico, presidente do Conselho Nacional de
Telecomunicações. O sonho de Nogueira Leite tinha chegado às altas esferas e a autoridade máxima na área
demonstrava interesse em obter informações sobre o Inatel e sua possível instalação na cidade.
Logo em seguida, o padre José Carlos de Lima Vaz, o professor José Nogueira Leite, os advogados José Caponi de
Mello e Joaquim Inácio de Andrade Moreira são incumbidos de viajar para Brasília onde, no dia 21 de novembro
de 1964, reúnem-se com o deputado federal Olavo Bilac Pinto – líder político da região, presidente da UDN e
integrante da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, para tratar de detalhes da criação do Inatel.
Acertadas as negociações, a Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, em assembleia realizada no dia 3 de março
do ano seguinte, delibera pela criação do Inatel, estabelecimento de Ensino Superior orientado pelo CONTEL e
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subordinado ao Ministério da Educação e Cultura. Poderes são outorgados aos professores José Nogueira Leite,
diretor provisório, e Fredmarck Gonçalves Leão, para tratar da legalização junto às esferas federais; a Fernando
José Costanti, para a construção de prédios e instalações, e ao advogado Joaquim Inácio de Andrade Moreira, para
tratar de verbas e administração.
A Comissão age com presteza e, menos de uma
semana depois, no dia 8 de março, a Fundação
encaminha ao Conselho Federal de Educação
o pedido de autorização de funcionamento do
Inatel. O parecer número 177/65 autoriza o
funcionamento do Instituto.
O Curso de Engenharia Operacional só foi
reconhecido pelo decreto 65.621, de 23/10/1969,
publicado no Diário Oficial do dia 30 daquele mês.
No mesmo ano, começava a operar o Consórcio
Internacional

de

Comunicação

por

Satélite

(INTELSAT) e o Brasil lutava para melhorar e
desenvolver seu sistema de telecomunicações.
Para isso, foi criada, com o aval do governo militar,
a Empresa Brasileira de Telecomunicações,
EMBRATEL.
Assim, no dia 31 de março de 1965, ocorreu a

Jornal Correio do Sul
Edição de 28 de outubro de 1964

cerimônia de instalação do Inatel, presidida pelo
professor José Nogueira Leite, tendo sido a aula

Aula Inaugural
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Almirante José Cláudio Beltrão Frederico, presidente do CONTEL, e o professor José Nogueira Leite na cerimônia
de instalação do Inatel - 31 de março de 1965

inaugural proferida pelo Almirante José Cláudio Beltrão Frederico, presidente do CONTEL, no auditório da Escola
Técnica de Eletrônica. No dia 9 de abril de 1965, o Conselho Federal de Educação aprova a criação do Instituto
Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí e autoriza o funcionamento do curso de Engenharia de
Operação de Telecomunicações. Tem início o primeiro período letivo da escola. Na cerimônia de instalação do
Instituto, o almirante Beltrão Frederico assim se manifestou:
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O conjunto formado pela escola técnica de nível médio e pelo Instituto de nível
superior, trabalhando em direto contato com as indústrias e provido de meios
por uma fundação especializada, assistida por órgãos do governo que têm por
dever de função o interesse nesses tipos de atividade, constitui um complexo
escolar que dispõe de melhores elementos para a formação muito equilibrada de
técnicos e cientistas de melhor calibre.
Desejo prestar também, desde logo, minha sincera homenagem ao professor José
Nogueira Leite, meu conhecido de muitos anos, e competente autor do projeto
que finalmente se transformou no Inatel, que agora se inaugura. A ele, meus
cumprimentos pela obra já realizada e os votos de que com o mesmo espírito
prossiga na implantação final deste Instituto em toda a sua plenitude.
Dirijo-me agora aos moços que optaram pela carreira de Engenharia de Operação
no campo das Telecomunicações, para congratular-me com eles pelo acerto de
sua decisão, face à nobreza da carreira que escolheram.
A necessidade nacional de sua contribuição é nobre, pois se espera do engenheiro
sempre uma solução prática, que venha aumentar o patrimônio de riquezas,
conforto e bem-estar da coletividade, através de seus trabalhos de pesquisa
aplicada e de desenvolvimento tecnológico.
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Os norte-americanos costumam definir o engenheiro como aquele que faz por um
dólar o que os outros fariam por dois, insistindo em que ao engenheiro é vedado
o uso de soluções nulas ou impossíveis; definido o problema, o engenheiro,
valendo-se de sua experiência e perseguindo sempre o ótimo, propõe uma
solução exequível e satisfatória. Quanto à contribuição que se espera dos
Engenheiros de Operação, sua função é dirigir os técnicos e as equipes de
operários especializados na execução direta, no campo, de todas as fases da
indústria e dos serviços de telecomunicações.
Quanto à demanda do mercado de trabalho nesse setor, todos nós que
pretendemos, conseguimos ou desistimos de fazer uma chamada telefônica
sabemos de quanto há por fazer nestes brasis no setor das telecomunicações.

Sala de aula do Inatel - 1967
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IN S I S TÊ N C I A
O professor José Abel, um dos fundadores oficiais
do Inatel, inicialmente recusou o primeiro convite
para dar aulas no Instituto. Ele queria que o curso
fosse em Itajubá. Além de recusar o convite, não
participou dos planejamentos da primeira turma.
Mas na véspera de começarem as aulas, ele recebeu
a visita de José Nogueira Leite, que era seu tio,
pedindo que assumisse uma das turmas, pois ele
tinha se desentendido com o professor responsável.
José Abel assumiu a disciplina Desenho Técnico
que, aliás, não era a sua especialidade. Em Itajubá
ele era professor de Geometria.

P R O F E S S O R E S ,
F U N C I O N Á R I O S
E A L U N O S
O corpo docente do Inatel, no momento da
implantação do primeiro curso, era constituído
pelos

professores

José

Nogueira

Leite,

Fredmarck Gonçalves Leão, Fernando José
Costanti, José Abel Royo dos Santos, Hélio
Mokarzel, Luiz Antônio Silva Pereira, Luiz Gomes
da Silva Júnior, Lúcio Rennó Gomes e José Alves
de Sene. Ao idealismo e competência desse
corpo docente é que a instituição deve a base
sólida que pôde formar já na sua fundação e
que os anos posteriores foram consolidando.
Mas,

além

dos

professores,

merecem

destaque também os primeiros colaboradores
do Inatel no setor administrativo. É o caso,
por exemplo, de Manoel Pereira dos Santos,
o primeiro funcionário da instituição, trazido
da EFEI. Contratado em 3 de março de 1965
como Oficial de Administração, Manoel seria o
responsável pela instalação e organização dos
serviços de secretaria e financeiros do Inatel.
O professor José Abel Royo dos Santos com seu pai e primeiro
funcionário do Inatel, Manoel Pereira dos Santos

Logo em seguida ao início das atividades, foi
aberto concurso quando foram contratados
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outros colaboradores, como Rita Rezende Vilella, aprovada em primeiro lugar, que começou a trabalhar em 1 de
abril de 1965. Tornou-se secretária-geral do Inatel, uma espécie de faz-tudo da escola, no seu primeiro momento.
Deixou o Instituto em agosto de 1966. E temos também a história de João de Souza Patta, que ficou no Inatel até
2005:

No dia 29 de março de 1965, eu soube que iam
fundar uma escola e procurei o Quina [advogado
Joaquim Inácio de Andrade Moreira] para pedir
trabalho. Fui até a casa dele perguntar se não
precisavam de gente. Ele disse: “Precisar vai,
mas a escola não vai ter dinheiro para pagar
ninguém.” Eu disse que tudo bem, por enquanto.
No dia seguinte, dia 30, eu comecei. Aí, no final
do mês, ele veio e disse: “Olha, João, está aqui o
que eu pude angariar”. Ele tinha feito uma coleta
para me pagar uma parte. No mês seguinte, de
novo; depois, de novo, até que acertou direitinho
e nunca fiquei sem receber.

João de Souza Patta foi um dos primeiros funcionários do
Inatel

O dinheiro de fato era pouco, mas trabalho não faltava. João Patta era eletricista, motorista, carpinteiro, faxineiro,
pintor. Como sempre foi extremamente sociável, logo recebeu a incumbência de recepcionar os novos alunos
– nobre e importante missão, que acrescentou aos seus vários encargos. O saboroso relato de João Batista de
Arantes, aluno da primeira turma do Inatel, dá uma boa ideia do que foram os primeiros tempos da instituição, na
visão dos estudantes:
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A primeira sala de aula era bem pequena para

O AV AL I S T A

acomodar uma turma de 75 alunos. Nesta

Essa aconteceu lá pelos idos de 1968. O professor

sala, não havia carteiras individuais. Os alunos

Fredmarck deu uma lista de compras a seu João

se acomodavam em bancos, estreitos e sem

Patta. Era material de limpeza, oficina, coisinhas

encosto, e escreviam sobre as pranchetas

para o funcionamento da escola. Detalhe: seu

que ficavam situadas em frente aos bancos.

João tinha que comprar tudo fiado. A escola não

Estas pranchetas eram tão desajeitadas que

tinha dinheiro. Lá vai seu João, de porta em porta.

a maioria dos alunos escrevia nos cadernos

A resposta era sempre a mesma: “Não!”. Até que

colocados sobre as pernas, sem apoio de

no último armazém visitado, o do Chafic, seu João,

mesa.

que já ia saindo desconsolado, comentou: “Assim a

O pátio da escola era formado de terra

escola vai ter que ir embora daqui, ninguém quer

vermelha e próximo dele havia um campinho

vender...”.

de futebol que os alunos usavam para jogar

O dono do armazém chamou-o de volta: “Ok, João,

uma “pelada”. (...)

eu vendo, mas por causa do seu pai, que sempre foi

A primeira turma era divida em dois grupos: os

um bom cliente. E tem mais: você vai ser avalista da

alunos que residiam em Santa Rita do Sapucaí

escola.” Pois ele foi, e mandou descer da prateleira

(A) e os alunos que residiam em Itajubá (B). A

o que precisava.

turma de Itajubá vinha todos os dias em um
ônibus alugado pelos alunos.
Os grupos de quatro alunos, anteriormente formados, procuravam se manter juntos mesmo nos dias de prova. Daí
a preocupação de chegar cedo na escola, para não perder o seu lugar junto com os seus respectivos grupos. O
nosso grupo acreditou no doutor José Leite e nos seus ideais. Mesmo a escola não sendo reconhecida de imediato,
lá ficamos mantendo o grupo unido. (...)
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Churrasco dos alunos das turmas de 66 e 67 do Inatel na fazenda Santa Luzia - 9 de maio de 1967
Fora da sala de aula, aqueles estudantes transformaram a tranquila Santa Rita do Sapucaí em um grande agito. O
ex-aluno Paulo Arthur Gonçalves não esquece aqueles momentos:
A cidade virou uma festa. Os alunos, a maioria de fora, formavam repúblicas.
Nós promovíamos festas, trotes, brincadeiras. A minha era a República Solar
do Coco, uma das mais ativas e polêmicas da cidade. Uma vez, estávamos
na praça e, quando a polícia passou, começaram a atirar as bombinhas. Os
policiais, assustados, se jogaram no chão e começaram a procurar os autores
dos tiros. Ficaram de prontidão em frente à república esperando os estudantes
saírem. Eles não saíram e ainda ficaram tirando sarro dos policiais.
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Ainda quanto à movimentada participação dos

CARONA

estudantes na vida de Santa Rita do Sapucaí,

Em 1965, ano da fundação do Inatel, o professor

Maria Helena Brusamolin, funcionária que se

José Nogueira Leite fazia o trecho de Santa Rita do

aposentou em 2009, observa, na mesma veia

Sapucaí-Itajubá duas vezes por dia, de carona, com
os alunos. Com a saúde frágil, ele não dirigia mais.

bem-humorada:

Depois, ele se mudou para Santa Rita, para a Rua

“Os alunos do Inatel começavam a mudar a

Antônio Paulino, onde faleceu. Nessa época, Leite

cara da cidade. Além das brincadeiras, com

ainda era o diretor do Inatel.

tantos homens, era a hora da mulherada
desencalhar”.

Os Pioneiros
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G E S T Ã O

F R E D M A R C K

Em março de 1966, em razão de sua saúde já debilitada, o professor José Nogueira Leite afastou-se do cargo de
diretor do Inatel, reassumindo um mês depois. Faleceu em setembro daquele mesmo ano e, com sua morte, o
professor Fredmarck Gonçalves Leão assumiu a direção do Instituto.
Iniciada a gestão (1966 – 1970), começam a ser contratados novos professores, como Calistrato Borges de Muros,
Ex-diretor Fredmarck

engenheiro formado pelo Instituto Eletrotécnico de Itajubá em 1945. Ele veio de Belo Horizonte, onde trabalhava
na Companhia Telefônica de Minas Gerais, CTMG, depois Telemig, para engajar-se no Inatel. Sua experiência em
telefonia ratificou a vocação da escola e foi um estímulo para aqueles primeiros alunos que começavam a estudar
telecomunicações no país.

Chegou também, nesse período, o professor Jayme
Dreicer, engenheiro formado pelo ITA, de São José
dos Campos. Apesar de jovem, Dreicer era muito
experiente. Participou de pesquisas e trabalhos no
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no
Instituto de Pesquisas da Marinha, em universidades
da França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Holanda e
Portugal. Nessa época, ele era engenheiro consultor
na Indústria Brasileira de Produtos Eletrônicos
Da esquerda para direita: professor Fredmarck
Gonçalves Leão, professor Calistrato Borges Muros
e Dr. Raimundo de Castro Moniz Aragão, Ministro da
Educação e Cultura, em 1967

e Elétricos S.A., IBRAPE, e professor de outros
institutos ligados à engenharia. Sua larga experiência
acadêmica e empresarial foi decisiva para aquele
começo do Inatel. Ele entrou para lecionar Eletrônica

Básica para os alunos que cursavam o primeiro ano. Depois, por sua iniciativa, foi criada no terceiro ano a disciplina
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Eletrônica Industrial, fundamental para a formação
dos futuros engenheiros.
Outros nomes que nessa altura vieram acrescentarse ao corpo docente do Inatel foram: Thomas Hajnal,
Luciano Léo Kliass, Aroldo Borges Diniz, Miguel
Henze, Irany de Andrade Azevedo e Ernest Oscar
Altschul. Foram, sem dúvida, tempos de dificuldades,
sobretudo materiais, que só o idealismo e o empenho
de todos conseguiam superar. É o que ressalta, por
exemplo, o depoimento do professor José Antônio

Laboratório de Telefonia, em 1966

Justino Ribeiro, aluno da terceira turma do Inatel e
monitor do professor Jayme Dreicer:
Esse começo não foi fácil. A escola não tinha dinheiro para nada e os
professores, muitas vezes, trabalhavam por paixão. Eles davam aulas de
graça. Mesmo sem receber, ninguém saía. Eram todos empenhados. Nós
trazíamos ‘kits’ e montávamos os equipamentos – rádios, osciladores,
transmissores. Lembro do professor Jayme [Dreicer], professor das primeiras
turmas do Inatel. Ele era bravo, exigente, mas muito entusiasmado. Parecia
que a escola era dele. Ele foi um dos que deram aula de graça. Em uma
sexta-feira de 1968, durante a reunião do professor Jayme Dreicer com
seus monitores, foi observada a falta de alguns geradores que tinham sido
codificados e registrados na semana anterior. O professor Jayme pediu-me
que fosse chamar o professor Fredmarck, que ainda estava trabalhando
em seu gabinete, onde hoje é a sala dos professores. Depois de ouvir a
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reclamação do professor Jayme, o professor Fredmarck argumentou que
não tinha condições de fiscalizar tudo, simplesmente porque lutava para
garantir a continuação da “obra”. Lembro-me bem que ele gostava de
utilizar esse termo. Para afiançar essa afirmativa, contou que, enquanto
batalhava nas repartições de Brasília, sua esposa estava perto da época
de um dos seus partos. Só ao chegar em Santa Rita, ficou sabendo que já
nascera sua filha. Ou seja, mesmo em um momento delicado no ambiente
familiar, ele não descuidava da instituição. Por outro lado, não era fácil
para uma esposa enfrentar essa situação sem a presença do marido. Mas
nada disso atrapalhava o empenho daqueles pioneiros. Dona Regina foi a
incansável companheira do professor Fredmarck, até sua morte prematura
em um trágico acidente de automóvel. No dia seguinte, foram localizados os
geradores. Simplesmente havia ocorrido um erro na codificação, que seguia
um método que estava sendo implantado.

Da esquerda para a direita: os professores Navantino Dionízio Barbosa Filho,
Jayme Dreicer, Adonias Costa da Silveira e José Antonio Justino Ribeiro, na
I Semana do Engenheiro, em 1989
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O professor Jayme Dreicer não esquece os malabarismos para a realização das aulas práticas. Ele e Luciano Kliass,
outro professor das primeiras turmas, ficaram conhecidos entre os alunos. Os dois traziam os componentes das
empresas onde trabalhavam para que os alunos pudessem fazer suas experiências.
Entregavam peças de graça ou vendiam “a preço de banana” para a turma. Assim, eles conseguiam, além das
tarefas das aulas práticas, montar outros equipamentos como rádios receptores, amplificadores e medidores
eletrônicos para as “repúblicas” de estudantes. O relato a seguir é do mesmo professor Justino, agora extraído do
seu discurso em homenagem ao professor Jayme Dreicer, em março de 1989:
Chegando de São Paulo, no final das tardes das sextas-feiras, professor
Dreicer prolongava as aulas de Eletrônica Industrial até por volta das
21 horas. Após essas aulas, era marcada uma reunião com seu grupo
de monitores para a preparação das aulas de laboratório, relatório das
atividades da semana e distribuição das demais tarefas. Estas incluíam
a manutenção dos equipamentos, verificação dos componentes a serem
empregados e codificação dos instrumentos.

Um dos momentos mais difíceis da gestão de Fredmarck prende-se ao já mencionado problema do curso com duração
de três anos. No projeto original do professor José Nogueira Leite, disciplinas que ele não achava absolutamente
indispensáveis para o exercício da profissão seriam eliminadas do currículo. Na concepção dele, o estudante assim
formado seria um profissional intermediário entre o técnico e o engenheiro pleno. Mas logo se tornou claro que esse
profissional iria competir, no mercado de trabalho, com engenheiros formados em cursos com duração de cinco
anos. Pressionado pelos engenheiros plenos, através de suas entidades de classe, o Conselho Federal - atualmente
Nacional - de Educação fez uma diligência junto à escola, questionando a validade desse curso de curta duração.
“Havia um movimento dentro da própria Engenharia”, relata o professor Fredmarck. “O pessoal de cinco anos se
rebelou contra a ideia do curso de três”. Marison Simões Cardoso, aluno da segunda turma do Inatel, relembra
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esse período, que os colegas apelidaram de
“período da síndrome do reconhecimento”.
Em seu depoimento, Marison reconhece:
“Começamos a incomodar. Fazíamos três anos
de curso e, quando saíamos, ganhávamos o
mesmo que um engenheiro pleno, que tinha
cursado cinco anos. Eles, de certa forma,
estavam certos em reclamar”.
Mesmo com todos esses problemas, a
primeira turma de Engenheiros de Operação
em Telecomunicações foi diplomada em
dezembro de 1967, realizando-se em 22 de
março de 1968 a solenidade da formatura,
que teve como paraninfo o Marechal Arthur
da Costa e Silva, Presidente da República. A
cerimônia contou ainda com a presença do
general Emílio Garrastazu Médici, então Chefe

Da esquerda para a direita: Padre Marcelo, Provincial dos
Jesuítas; Rondon Pacheco, Chefe da Casa Civil; Carlos Furtado
Simas, Ministro das Comunicações; Israel Pinheiro, Governador
do Estado de Minas Gerais; General Arthur da Costa e Silva,
Presidente da República; Fredmarck Gonçalves Leão, Diretor do
Inatel; General Aurélio Lyra Tavares; General Itiberê Gouvêa do
Amaral, Comandante da 4ª RM; D. José D’Ângelo Neto, Arcebispo
de Pouso Alegre, Padre José Carlos de Lima Vaz, Diretor da ETE;
Emílio Garrastazu Médici, Chefe do SNI, em 22 de março de
1968

do Serviço Nacional de Informação, o SNI; de Israel Pinheiro Silva, Governador do Estado de Minas Gerais; do
deputado Rondon Pacheco, Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da República
e outras autoridades. Nessa oportunidade, o Clube Feminino da Amizade (CFA), que desde o início prestara todo o
seu apoio ao Inatel, encarregou-se da ornamentação do Auditório da Escola Técnica de Eletrônica, onde ocorreu a
solenidade da formatura, e dos demais preparativos para a recepção ao Presidente da República. Os alunos dessa
turma foram imediatamente absorvidos pelo mercado de trabalho e a notícia se espalhou.
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As boas perspectivas profissionais acabaram atraindo, em grande número, novos alunos. Em dezembro de 1967,
Navantino Dionízio Barbosa Filho e três amigos que faziam cursinho em Volta Redonda vieram conhecer o Inatel. Eles
pretendiam cursar Engenharia, já tinham ouvido falar do Instituto, mas não sabiam direito o que iriam encontrar pela
frente. Recebidos pelo professor Fredmarck Gonçalves Leão, conheceram as instalações, os laboratórios, os projetos
e se empolgaram, percebendo que, naquele momento, o Brasil ingressava na era da Telecomunicação. Os quatro
amigos fizeram as malas e se mudaram para Santa Rita do Sapucaí. Navantino não se afastou mais do Instituto.
Atuou como chefe do gabinete, vice-diretor, chefe de departamento e diretor do Inatel. Seu depoimento é elucidativo:

Tinha o mínimo do mínimo; tinha muito pouco equipamento
– alguns para a área de eletrônica e poucos na área de
telefonia. O que havia eram peças isoladas, como se você
fosse montar um carro. Mas não tem carro pra ensinar,
então você vê o motor, mas não vê o resto. Porém, os
professores eram muito empenhados.

Laboratório de Eletrônica em 1966
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A bomba

V ISI TA D E C O S TA E S I L V A

PARCEIROS PARA TODA A VIDA

Em 22 de março de 1968, a visita do Presidente

MARIA ESPANHA DEL CASTILLO – Sempre foi a

da República, Marechal Arthur da Costa e Silva,

madrinha do Inatel. Todas as recepções realizadas

paraninfo da primeira turma do Inatel, deu o que

para autoridades em visita ao Instituto eram

falar.

comandadas por ela, em sua própria residência,

Em pleno regime militar, numa época em que

juntamente com as mulheres do Clube Feminino

todos desconfiavam de tudo, a cidade se preparou

da Amizade. Chegou a hospedar dois professores

especialmente para receber o ilustre convidado.

vindos da França, no final da década de 60. Para os

Acompanhando a comitiva presidencial estavam

alunos, organizou uma verdadeira república em sua

dezenas de policiais. Eles montaram guarda em

casa, cobrando um valor simbólico. Para os mais

todos os pontos de Santa Rita, inclusive no Inatel. E

carentes, o alojamento era de graça.

ali, esperando a comitiva, estava o funcionário João
Patta. No corre-corre para deixar tudo em ordem, um

CONCEIÇÃO RENNÓ – Participante ativa do Clube

problema no sistema de abastecimento de água da

Feminino da Amizade, sempre apoiou o Inatel

escola deu um tremendo susto naquelas pessoas.

nos momentos difíceis. Na década de 60, por

Preocupado em receber bem a comitiva, seu João

exemplo, doou uma passagem para que o professor

grita para outro funcionário, o seu ajudante: “Bené,

Fredmarck fosse a Paris falar com o Dr. Bilac Pinto

liga a bomba!”. A guarda presidencial, em alerta,

na Embaixada Brasileira e resolver problemas do

cerca o rapaz e questiona: “Que bomba?! Que

Inatel.

bomba?!”. Quase acaba em tragédia! A história
passou para o folclore da escola. E chegou até as

JOSÉ CAPONI DE MELLO – Advogado, membro da

páginas do jornal O Sul de Minas.

Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí,
prestou valiosa contribuição na estruturação jurídica
do Inatel e da Finatel.
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COLEÇÃO DE SELOS
Os futuros engenheiros tinham muito a aprender, além de fórmulas e estruturas científicas.
Naqueles primeiros anos, saber lidar com o improviso era quase uma obrigação. No currículo
das invenções não estão apenas as engenhocas eletrônicas mas, principalmente, as formas
criativas que eles encontravam para se manter informados. Em Santa Rita do Sapucaí, nos
anos 60, não havia as facilidades atuais para falar com o resto do mundo. Os telefones
ainda eram manuais. Era necessário pedir ajuda da telefonista para completar uma ligação.
Naquela época, a lista telefônica da cidade era uma única folha, de cartolina.
As telefonistas sabiam os números de cor. O da ETE era 44, e o do Inatel, 56, e assim por
diante. Alguns dos assinantes apareciam na lista com seus apelidos, como Zito Telles, que
na verdade era José Augusto Telles, dono da tipografia. A lista telefônica só veio mesmo no
início dos anos 70, com o advento do sistema de discagem direta a distância. Os futuros
engenheiros precisavam valer-se, então, do correio. Os livros especializados em eletrônica
ou engenharia eram poucos e caros. Por aqui chegavam algumas revistas, artigos e manuais
de grandes empresas, com novos aparelhos e descobertas. O professor Navantino, ansioso
em saber o que acontecia em outros centros avançados, inventou um jeito de se atualizar.
Começou a escrever para todos os fabricantes que apareciam nos folders e encartes de
equipamentos que estavam sendo lançados. “Lembro que até para a NASA eu mandei
cartas”, declara o professor. “Escrevia dizendo que era estudante de telecomunicações,
que tinha dificuldades em adquirir informações técnicas e pedia que eles me mandassem
o material. Recebi catálogos dos Estados Unidos, da Alemanha. Escrevi para tanta gente
que comecei uma coleção de selos com essa comunicação. Ainda hoje tenho muitos selos
guardados”.
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C O N V Ê N I O S
E P A R C E R I A S

S AM B A , S U O R E C H U R R AS CO
Em Itajubá, existia o Samba-churra.

Em 1968, o Inatel foi incluído no convênio

Era uma reunião de professores, que geralmente

celebrado entre o Ministério da Educação e

acontecia uma vez por mês, numa área nos fundos

Cultura e a Hungria, recebendo a importância

de um bar que existia no caminho do batalhão,

de 687 mil dólares em equipamentos.

naquela cidade.
Na época, não havia professoras na escola, eram

E a perspectiva era de o Instituto ser incluído em

só professores e, durante essas reuniões, eles

outros convênios, que seriam firmados entre o

ficavam comendo churrasco e cantando a tarde toda,

mesmo Ministério e os governos da Alemanha

acompanhados de violão e pandeiro.

Oriental, da Tchecoslováquia e da Polônia.

Só que de Samba e Churrasco passou a chamar
Samba-churra. E ficou tão famoso que mais tarde

Em consequência, a instituição pôde

tornou-se uma festa em Itajubá, nos fundos da casa

receber um valioso lote de voltímetros,

do professor Luiz Gomes.

osciloscópios, medidores e equipamentos
diversos que permitiram a ampliação e
modernização de seus laboratórios.
Tais convênios permitiram que os países do Leste Europeu, importadores do café brasileiro, pagassem suas dívidas
com produtos eletrônicos de sua fabricação. O Ministério da Educação e Cultura, através da Secretaria de Ensino
Superior, recebia os equipamentos e repassava-os às escolas públicas de ensino técnico e superior.
O Inatel, por ser uma instituição particular, em princípio não poderia ser beneficiado. No entanto, o professor
Fredmarck, à frente do Instituto, argumentou que, apesar de particular, o Inatel era uma fundação sem fins
lucrativos e apresentava excelentes resultados (os alunos da primeira turma estavam todos inseridos no mercado
de trabalho), numa área das mais importantes para o futuro do país.
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Os argumentos foram decisivos para a liberação do lote de equipamentos vindos da Hungria. “Com a troca da dívida
pelo equipamento”, relata o professor Fredmarck, “passamos a ter um patrimônio de 700 mil dólares. Isso fazia a
diferença na hora de novas negociações. Quando perguntavam o que o Inatel tinha, eu respondia: um patrimônio
de 700 mil dólares”.
Data desse mesmo período o primeiro convênio privado firmado pela instituição: o convênio Inatel-Ericsson
Telecomunicações, assinado no dia 19 de setembro de 1969 e considerado a primeira grande parceria do Inatel.
Como parte do acordo, a Ericsson oferecia uma bolsa de aperfeiçoamento na Suécia para o aluno que se destacasse
no curso. Essa bolsa, que seria de três meses, chegou a durar um ano. Janir Aloísio dos Santos, primeiro aluno
premiado, saiu-se tão bem no estágio que acabou sendo contratado pela Ericsson. Trabalhou mais de 30 anos na
empresa, na qual fez brilhante carreira. Muitos outros alunos que receberam o prêmio foram contratados e também
fizeram carreira bem sucedida na empresa.
O Prêmio Ericsson deixou de ser atribuído na década de 80, mas a parceria continua até hoje. Ao longo dos anos, a
Ericsson tornou-se uma das fortes
aliadas do Inatel. Além de sempre
procurar por alunos do Instituto
para seu quadro de funcionários,
investiu financeiramente na escola.
O Programa de mestrado, por
exemplo, iniciado em março de
2001, foi totalmente financiado
pela empresa, que aplicou recursos
na montagem dos laboratórios
e na adequação da biblioteca.

Laboratório de Telefonia na década de 60
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Convênio e Parceria

Assinatura do Convênio Inatel/Ericsson – Da esquerda para a direita: Gunar Vickberg e Juraci Magalhães da
Ericsson; professor Fredmarck Gonçalves Leão e demais membros da comitiva, em 19 de setembro de 1969

Assumiu integralmente a folha de pagamento dos professores de mestrado durante os dois primeiros anos de
funcionamento e destinou verbas para treinamento e bolsas de estudo. A Ericsson patrocinou ainda a Revista
Telecomunicações, publicação científica do Inatel, com artigos de pesquisadores do Brasil e do exterior.
No período relativo ao final dos anos 60, dentre os fatos que marcam a gestão do professor Fredmarck, cumpre
destacar o reconhecimento do Curso de Engenharia de Operação em Telecomunicações, pelo Ministério da
Educação e Cultura, em 23 de outubro de 1969; a criação, em dezembro, da Fundação Instituto Nacional de
Telecomunicações, Finatel, que passou a ser dirigida por Fredmarck, assumindo a direção do Inatel o professor Luiz
Gomes da Silva Júnior. Entidade jurídica de utilidade pública, sem fins lucrativos, filantrópica e reconhecida pelo

Inatel - SONHO E REALIDADE
52

Conselho Nacional de Serviço Social, a Finatel tornou-se mantenedora do Inatel.
Todos os convênios e parcerias, a partir de então, passaram a ser firmados por intermédio da Fundação, como
mostra o relato do professor Adonias Costa da Silveira, que foi presidente da Finatel por 25 anos, de 1985 a 2010:

A Finatel é a entidade mantenedora do Inatel.
O Inatel é o órgão que desenvolve as atividades
acadêmicas e a Finatel detém o patrimônio,
que é basicamente o campus de Santa Rita do
Sapucaí e outros pequenos imóveis. As atividades
acadêmicas são mantidas com as mensalidades
pagas pelos alunos, que cobrem as despesas
dos cursos, salários dos professores e custos
administrativos. Não recebemos nenhum subsídio
governamental para manter os cursos, mas há
várias atividades de prestação de serviços e
convênios com empresas, o que nos gera uma
receita significativa.

Episódio pitoresco, ocorrido ainda na gestão do
professor Fredmarck, envolve um ex-aluno muito
popular na época, Jorge Omar Forner de Oliveira,
Adonias Costa da Silveira, ex-aluno das primeiras turmas
do Inatel e presidente da Finatel de 1985 a 2010

apelidado “Kilowatt”. Quem lembra o acontecido é
o professor Navantino Dionízio Barbosa Filho:
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Em 1969, às vésperas das eleições para o Diretório Acadêmico, o “Kilowatt”, colega de
Pouso Alegre que tinha uma oficina de aparelhos de rádio e de televisão, falou para um
dos candidatos: “Fala para a turma que se você for eleito, põe no ar uma emissora de
rádio para o Inatel. Usa isso como plataforma que garanto para você que eu consigo
recuperar esses transmissores e nós botamos uma emissora de rádio no ar”. Foi assim
que surgiu essa emissora de rádio. Só que nós não tínhamos estrutura. Tínhamos
que tocar a emissora, mas éramos alunos. Na hora que nos dava na cabeça, íamos,
ligávamos o transmissor, colocávamos disco, fazíamos a locução.
Depois recebemos notícias de que a nossa emissora foi sintonizada no Rio Grande do
Sul, na Bahia. Veio o período de férias, a turma foi embora. Aí deu uma tempestade
violenta e destelhou a casinha onde estava instalado o transmissor. Choveu em cima
de todo equipamento e a rádio nunca mais voltou a funcionar.

Da esquerda para direita: os alunos do Inatel, Paulo Arthur Gonçalves, Cláudio Luiz Flach, José Odir Dias Junqueira,
Luthero Hulle, Clóvis Machado Vilela e Hélcio Guedes, durante enchente em Santa Rita do Sapucaí na década de 60
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C O M EM O R A Ç Ã O
Certo dia, em um churrasco durante um jogo de
futebol, dois colegas da turma ficaram meio altos
com a formidável “bebe-comemoração”.
Na

volta

à

cidade,

resolveram

continuar

comemorando. Como? Levantando as saias das
meninas. Resultado: foram presos. O Alemão, Luthero
Hulle, liderou, então, uma campanha para tirar os
colegas da prisão. Todos resolveram invadir a cadeia.
A polícia se entrincheirou, achando que fosse algo
mais grave.
Com a ajuda de José Alfredo Carneiro, o Sedinha,
morador influente de Santa Rita do Sapucaí, os
colegas foram soltos.
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G E S T Ã O

L U I Z

G O M E S

Passada a crise de implantação do projeto, a luta agora era para consolidá-lo e expandi-lo. Ao assumir a direção
do Instituto em 1970, o professor Luiz Gomes da Silva Júnior definiu como meta prioritária, além da construção do
campus escolar, o fortalecimento do corpo docente.
Nesse aspecto, o Inatel, numa primeira fase, dependia muito de Itajubá: o modelo seguido era o da EFEI, hoje
Unifei. De lá provinham muitos dos professores do Instituto. Dar aulas no Inatel chegou a ser encarado, por alguns,
como uma forma de complementação salarial.
Um dos primeiros professores “de fora” foi José Antônio de Camargos. Contratado em 1969, ele se afastou um
ano depois. Vindo de Belo Horizonte, José Maria da Silva Souza foi
contratado em 1970 como professor em tempo integral. A partir
de então, alguns monitores do Inatel da década de 60 foram
incorporados ao quadro de docentes: Adonias Costa da Silveira,
José Antônio Justino Ribeiro, Márcio Lourival Xavier dos Santos,
entre outros.
Nascido em São Luís do Maranhão, em 10 de abril de 1929,
José Maria é da turma de 1957 do ITA. No ano seguinte, passou
pelo Instituto de Pesquisas Atômicas de Minas Gerais e, depois
de um estágio na Alemanha, começou a lecionar na Escola de
Engenharia da UFMG, na qual permaneceu até o final de 1969. O
professor José Maria aposentou-se no Inatel em 2005 e trabalhou
lá como voluntário até 2014. A história de sua transferência para
Professor Luiz Gomes da Silva Júnior

o Inatel, em 1970, merece relato detalhado, em primeira pessoa:
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Ex-diretor Luiz Gomes

Em 1969, mais ou menos em julho, lá na Escola de
Engenharia da UFMG, apareceu um ex-aluno meu que
estava trabalhando aqui [no Inatel]. Ele disse: “Eu
vim buscar você para uma escola chamada Inatel, lá
em Santa Rita”. Respondi: “Você está ficando louco.
Tenho cinco filhos. Eu vou levar 5 filhos para uma
cidade pequenininha?”. E ele foi embora. Dali a uns
dois meses, ele voltou. Eu já tinha me esquecido da
proposta. Ele insistiu e eu mandei chupar prego. Então
ele foi embora e voltou em dezembro pela terceira
vez. Nesta ocasião, eu disse a ele: “Está bom. Eu

Rondon Pacheco, Governador de Minas Gerais, em
visita ao Inatel - em 1970

vou à sua cidade. Vou lá dizer que não aceito, que é
para você nunca mais vir aqui”. Pegamos o ônibus
de madrugada. Chegamos às 5 horas da manhã. Eu

não voltava mais lá. Ele disse: “Agora, professor, eu

estava interessado em saber o que era aquela escola,

vou mostrar para você as nossas salas”. Eu olhei

a fim de ter uma justificativa plausível para dizer que

e pensei: isso não é sala. Deve ser um depósito
de patos. Será que ele vai me oferecer uns patos
para eu ficar aqui? Cheguei lá e ele me mostrou
uma porção de caixotes. Eu disse: “Nossa Senhora,
eu vou afogar esses patos. Sapos até que podia
ser, porque aqui é Sapucaí. Então, deve ter muito
sapo por aí”. Ele abriu um caixote e – pasmem! –
era equipamento eletrônico do Leste Europeu! Abri
outro, depois outro: mais equipamento. Eu só disse
a ele: “Onde está o contrato para eu assinar?”. Não
perguntei sobre o salário. Não perguntei nada.

Professor José Maria da Silva Souza
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Iniciava-se um novo ciclo. Ao lado de docentes vindos
de Itajubá, os professores Navantino Dionízio Barbosa
Filho, Arthur François de Gruiter, Mário Augusto de
Souza Nunes e Dovanir Osvaldo Fadoni passaram a dar
sua contribuição ao Inatel. Alguns deles permanecem no
Instituto até os dias de hoje. Todas essas contratações
foram muito importantes para a consolidação do Inatel,
pois esses professores se tornariam peças-chave na
ampliação do curso e na implantação do curso da
Engenharia Plena. O professor Navantino, em seu
Navantino Dionízio Barbosa Filho, então aluno do
Inatel, recepcionando a comitiva do CREA-MG 1970

depoimento, assim relembra esse período:

Eu ia ter uma entrevista na TELESP, que na época se chamava CTB, Companhia
Telefônica Brasileira. Já estava tudo acertado, quando eu recebi um telefonema. Era
uma proposta. Eu vim aqui [no Inatel] tomar conhecimento da proposta, e ele [Luiz
Gomes] me ofereceu exatamente o que eu ia começar ganhando em São Paulo. Em
Santa Rita do Sapucaí, aquela quantia representava muito mais. (...) Eu me formei
em 1970 e fui contratado em março de 1971. A primeira disciplina que ministrei foi
Circuitos Elétricos. Eu estava me preparando para entrar na área de telefonia e foi
por isso que a escola me contratou. (...) Eu era monitor dessa matéria e fui indicado
pelo professor Calistrato, que sabia que eu gostava do assunto.
Em 1973, logo depois de criado o curso de Engenharia Elétrica, opção Eletrônica, com duração de quatro anos,
o Inatel implantou o curso de complementação aos formados em Engenharia de Operação. Os alunos graduados
nessa área estavam tendo dificuldades no exercício profissional e eram constantemente cobrados nesse sentido,
pois o curso tinha apenas três anos de duração.
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Carreata em comemoração ao reconhecimento do Curso de Engenharia Operacional - 23 de outubro de 1969

O curso de Engenharia Plena passou a ter duração de cinco anos e o antigo curso foi extinto em 1977 pelo Conselho
Federal de Educação. Marison Simões Cardoso, aluno da segunda turma, recorda a situação dos primeiros
profissionais formados em Engenharia de Operação:
Não dava mais. A cobrança em cima da gente ficou muito
grande. Eu era Chefe do Distrito de Engenharia de Operações
da Siemens em Santos quando chegou a notícia de que não
podia mais continuar se não fizesse a complementação. O
meu diploma não valia. Fui atrás da complementação.

Apesar das dificuldades trazidas pela exigência da complementação, o Inatel acabou sendo intensamente
beneficiado. Colocar em contato jovens estudantes e profissionais experimentados, com boa bagagem de atuação
no mercado de trabalho, significou o reforço da verdadeira vocação do Instituto: uma engenharia voltada para a
realidade do mundo moderno. Assim se manifestou o professor Elias Kallás:
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A HI S TÓ R I A D A FON TE

Nesse momento, duas realidades diferentes

Mais uma do ex-aluno Paulo Arthur. A República

passaram a conviver dentro do campus: o

Solar do Coco era formada por ele, Ocajara

estudante recém-saído da família, com toda a

Carvalho, Marco Aurélio de Freitas (o Baiano),

sua vocação, e do outro lado, um profissional

Luthero Hulle (o Alemão), Clóvis Machado

que já havia experimentado o negócio e trazia

Vilela (Clóvis Bola Murcha), e seu irmão Celso

para dentro da escola toda uma carga de

Machado Vilela. Parentes do prefeito, Clóvis e

requerimentos do mercado que o professor aqui

Celso resolveram pedir a este uma verba para

de Santa Rita do Sapucaí nem sempre percebia.

consertar a fonte da cidade. Eles garantiam

Isso introduziu uma transformação fabulosa,

que seriam capazes de realizar a obra. Eles

primeiro na reconstrução do currículo, dando

chegaram a desmontar a fonte, mas pouco ou

ênfase àquelas disciplinas que correspondiam

nada sabiam sobre motores – ainda estavam

às suas demandas mais específicas. Em segundo

aprendendo com os professores de Itajubá.

lugar, na nova atitude no ambiente do campus: a

Depois de muito trabalho, acabaram realizando

postura do estudante já profissional, do estudante

o feito. Conseguiram também consertar as luzes.

gerente, responsável por um grupo de trabalho,

E, à noite, como somente eles tinham acesso à

envolvido com tarefas e projetos especiais,

fonte, se deleitavam vendo o sucesso da obra.

sendo revelado para estudantes muito jovens.

O prefeito resolveu reclamar. Afinal, ele queria

Essa aproximação influenciou profundamente a

reinaugurar a fonte. Tudo bem! Tudo marcado, a

formação dos novos engenheiros do Inatel.

dupla dinâmica resolveu alegrar um pouquinho
o prefeito, que acabou tomando um porre. “Você
quer saber o fim da história?”, pergunta Paulo
Arthur. “Nós também! O estado etílico era tal que
não sobrou ninguém para contar o final”.
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Um indício expressivo do crescimento do Inatel foi a presença do Ministro das Telecomunicações Euclides Quandt
de Oliveira, no dia 15 de dezembro de 1973, como paraninfo da turma de formandos daquele ano. Impressionado
com o que viu, o Ministro retornou a Santa Rita do Sapucaí em abril de 1975, já agora em visita oficial ao Inatel.

Ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, paraninfo da turma de 1973
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P R O J E T O S

M A R C A N T E S

A primeira grande parceria do Inatel, como prestador de serviços, foi com o Governo do Estado de Minas Gerais.
Em 21 de setembro de 1976, o então governador Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, ex-aluno e ex-professor
da EFEI, encarregou o Inatel de levar o sinal de televisão de Belo Horizonte para todo o sul de Minas. Diante das
dificuldades financeiras enfrentadas pelo Instituto, a parceria era a chance de colocar as contas em dia e fazer a
escola crescer. O acordo foi firmado com o Conselho Estadual de Telecomunicações, COETEL.
A execução do projeto contou com a participação decisiva dos professores Dovanir Osvaldo Fadoni, responsável
pela operação, e Mário Augusto Souza Nunes, ambos ex-alunos do Inatel. Participaram também Arthur Faria
Neto, o Nenzito, morador de Brasópolis, responsável pela primeira retransmissão de sinal da América Latina, em
1952, e José Garcia, conhecido de todos como Garcia, motorista do Inatel.

Montagem da Central Telefônica PC-32, fruto do convênio entre o Inatel, a Telemig e outras instituições - 1974
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Além de elaborar o projeto de retransmissão, o grupo também assumiu a responsabilidade de instalar todos os
equipamentos na região. Uma das conquistas do projeto foi a racionalização da desmontagem de torres desativadas,
prática comum, permitindo que fossem reaproveitadas as peças em boas condições. Isso se revelou uma ótima
maneira de economizar.
Importante para o projeto, o sistema de micro-ondas ainda era novidade em algumas regiões do país. Para conhecer
o seu funcionamento, o professor Dovanir e seus companheiros visitaram diversas emissoras de TV.
“Muitos dos caminhos percorridos eram de difícil acesso”, lembra o professor Dovanir. O depoimento do saudoso
motorista José Garcia traduz bem o significado da empreitada, das dificuldades que todos tiveram de enfrentar e o
espírito dos participantes:
Uma dessas vezes, nós fomos ao Morro do Observatório,
Pico dos Dias, desmontar uma torre desativada. (...)
Carregamos o caminhão – e aquele Ford canadense
era tudo queixo duro. Eu falei com o Cabo, que era o
motorista: olha, se este caminhão não fizer a curva e
você parar, cuidado que essa porcaria vai “despinguelar”
morro abaixo. E eu, de Kombi, atrás. Foi dito e feito, rapaz.
Chegou a primeira curva, o caminhão não fez. (...) Ele
engatou uma marcha a ré, andou uns dois metros para
trás para manobrar o caminhão. Na hora que foi descer,
ele rodou um pouquinho. Não engatou a marcha e caiu no
ponto morto. Caiu no ponto morto e tombou no meio da
estrada. Esse dia foi duro, rapaz.
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TV P I R A TA
Era o começo dos anos 70. A época pedia novas experiências. O
professor Dovanir e seus alunos não queriam que aquele momento
passasse em branco. E aquela turma foi ousada: a ideia era montar
uma emissora de TV. O técnico em eletrônica que seria responsável
pelo projeto era o Nenzito, um craque no assunto. O mesmo Nenzito
que, em 1952, tinha montado a primeira emissora na região. Quem
comenta o episódio é o professor Mário Augusto: “Veja a saída do
Nenzito para aquela época. Com uma antena em um morro em
Brasópolis, ele pirateou a TV Tupi, o melhor sinal da época. Então,
ele conseguiu retransmitir a TV Tupi dentro da faixa de frequência de
FM, conseguindo, assim, jogar o sinal para todo o sul de Minas. Com
a façanha, ele cometeu pelo menos duas irregularidades: transmitia
através de um sinal pirata e dentro da faixa de radiodifusão FM.
Detalhe importante: os aparelhos de TV não sintonizam FM e, por
isso, tinham que ser adaptados para tal. A adaptação era feita numa
oficina de ninguém menos que o próprio Nenzito. Já o nosso contrato
era algo muito sério!” [O professor se refere agora ao contrato
firmado entre o Inatel e o Governo do Estado de Minas Gerais, para
a instalação de uma rede de transmissão.] “O Governador Aureliano
Chaves contratou o Inatel para uma difícil missão: colocar no ar
uma TV com alcance em todo o sul de Minas. Dessa vez seria tudo
bonitinho, com verbas, equipamentos e tudo legalizado. O projeto
deu certo e foi o primeiro com o apoio do Governo do Estado”.
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Construção do Prédio I – final da década de 70

Vista aérea do Inatel - 1975

Comemoração de reconhecimento do Curso de
Engenharia Elétrica, opção Eletrônica - 1975

Visita de Aureliano Chaves para a inauguração do
auditório que leva seu nome - 3 de outubro de 1979.
Ao lado dele, Luiz Gomes e o Deputado Federal
Francisco Bilac Pinto
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Outro projeto decisivo começou a ser gestado
no final da década de 70, quando um grupo
de alunos e ex-alunos do Inatel - na época,
professores da Escola Técnica de Eletrônica e
alguns do próprio Inatel - se reuniu com o objetivo
de desenvolver retransmissores para sinais
de televisão, até então produtos importados
pelo Brasil. A ETE cedeu as instalações
físicas, equipamentos e os componentes
eletroeletrônicos, de modo que os trabalhos
José Garcia e Arthur Faria Neto, o Nenzito, em frente à casa
dos retransmissores, instalada no Pico dos Dias - 1978

de pesquisas do grupo tiveram condições de
se desenvolver. Nascia a Linear Equipamentos
Eletrônicos Ltda., hoje Hitachi Kokusai Linear,

uma das empresas mais importantes da região. Carlos Alberto Fructuoso, um dos fundadores da Linear, assim
descreve o que foi aquela experiência pioneira:
O Inatel nos deu um suporte muito bom. Porém, totalmente
diferente do suporte que dá hoje, porque na época não existia
a ideia de Incubadora. Então, que suporte que o Inatel nos deu?
O Inatel tinha um contrato de manutenção de um sistema de
TV do Governo de Minas e nós éramos o grupo de pessoas que
faziam esse trabalho. O Instituto nos colocou frente a frente com
a oportunidade de mercado.
Nós tivemos também muito apoio da Escola de Eletrônica, que
tinha, na época, um instrumental de teste necessário para a
realização desse serviço, equipamentos que o Inatel não possuía.
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O fato é revelador de uma característica dos anos 70.

Se, de um lado, o Instituto crescia

Apesar disso, ou justamente por isso, os ex-alunos do Inatel

e se consolidava, as dificuldades,

tinham sempre muitos motivos para comemorar. Dos que

sobretudo as de ordem financeira,

saíram das primeiras turmas, a grande maioria se inseriu

não

sem dificuldades no mercado de trabalho e quase todos

persistência

em grandes empresas. O Inatel virou referência na área de

científico-administrativa

Telecomunicações. Eram os alunos, segundo o relato do

mentores.

cessavam
e

de
a

desafiar

a

capacidade
dos

seus

professor Justino, que escolhiam onde queriam trabalhar.
Chegaram a acontecer casos como o da Telepar, empresa de
Telecomunicações do Paraná, que veio aqui com um ônibus e levou
diversos alunos para o Paraná. Era para eles conhecerem a empresa.
Mas, se eles gostassem, poderiam começar a trabalhar de imediato.
Teve gente que fez carreira e ficou mais de 30 anos por lá.
Em 1982, sob o influxo positivo da década anterior, foi criada a Fetin, Feira Tecnológica do Inatel. A ideia da Feira
é permitir que os alunos tenham um contato direto com as reais necessidades do mercado de trabalho, ainda
na graduação. O objetivo é expor projetos de alunos, incentivando o seu espírito empreendedor. Resulta daí uma
ligação direta com o mercado. Para a realização da Fetin, o Inatel coloca todas as suas dependências e estrutura
à disposição dos acadêmicos.
Criação Fetin

Realizado anualmente, o evento é aberto à comunidade e reúne trabalhos práticos executados pelos alunos,
individualmente ou em equipe, sempre no encalço de projetos que conduzam a novos produtos ou técnicas. A
escolha do trabalho a ser desenvolvido é de inteira iniciativa dos alunos, com total apoio da instituição. Em março
de 1985, ainda sob a direção do professor Luiz Gomes, foi implantado o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia,
CDT. Esta sigla foi logo substituída por CEDETEC, pois já havia um CDT em São José dos Campos. Coordenado pelo
professor Pedro Sérgio Monti, o Centro teve como proposta inicial oferecer cursos abertos na área empresarial de
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telecomunicações. O professor Luiz Gomes relembra:
Antes de eu sair do Inatel, em 1985, nós criamos o
CEDETEC, Centro de Desenvolvimento Tecnológico
do Inatel. A finalidade era administrar cursos, prestar
serviços, consultoria, assessoria para empresas,
desenvolver pesquisas. Quando eu saí, já deixei isso
engatilhado, e os meus sucessores tocaram para
frente.

Estande do Inatel na V Feira Internacional de
Informática no Anhembi - setembro de 1985

Depois de um longo ciclo à frente do Inatel, o professor
Luiz Gomes, no seu quarto mandato, afastou-se da
direção do Instituto. Eleito quase por unanimidade, o
professor Navantino Dionízio Barbosa Filho assumiu a
direção em meio a dificuldades geradas pelo abalo que

FETIN - Feira Tecnológica do Inatel - outubro de 1982

o país todo sofria, em consequência da crise mundial
do petróleo. A alta do preço do barril desequilibrava a
economia: desemprego, paralisações, investimentos
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em baixa. Com a recessão, o número de

A G R EV E D O C I N EM A

alunos em escolas particulares despencou.

Durante uma greve dos estudantes, reclamando contra
um aumento nas entradas do cinema, um sargento

No Inatel, o número de alunos caiu de

alardeou que era uma greve política.

1.000 para 700 e a instituição chegou a

Então os estudantes foram fazer uma “fila-bola”. Nisso,

perder 30% de sua receita. Essa situação

o sargento prendeu um aluno da ETE. Estava saindo

crítica só começou a ser contornada mais

com ele, quando os colegas o cercaram, com ameaças.

adiante, aos poucos, na medida em que a

O rapaz foi solto, mas o sargento pediu reforço. Os

crise nacional também cedia.

estudantes conseguiram uma Kombi e chamaram
o povo para o movimento. De repente, começaram a
chegar policiais de outras cidades e já foram atirando
para o alto. Dois estudantes foram presos: Paulo Arthur
e mais um colega da ETE. Ficaram presos pouco tempo,
pois algumas pessoas se mobilizaram na cidade para
defendê-los. Todos sabiam que o movimento não
tinha nada de político. Paulo Arthur conta que eles
chegaram a levar uns solavancos, mas quando o juiz
chegou, todos começaram a cantar. Foram soltos na
hora. O problema, nessa época, eram os “guardas de
esquina”: todas as autoridades julgavam-se dotadas
de poderes ilimitados. Uma vez, o professor Justino
(quem conta é ele próprio) e um grupo de amigos foram
advertidos por um delegado já falecido, que acenou
com a possibilidade de eles serem enquadrados na
Lei de Segurança Nacional por estarem fazendo uma
serenata.
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G E S T Ã O

Os vices também chegam lá! Vários

N A V A N T I N O

diretores do Inatel foram, antes,
vice-diretores. Pedro Sérgio foi vice

A eleição do professor Navantino Dionízio Barbosa Filho, em

de Mário Augusto. Este, antes de ser

1985, deu início a uma época de abertura da instituição para

diretor, foi vice de Navantino que,

a comunidade e marcou uma mudança importante no perfil

por sua vez, foi vice de Luiz Gomes.

dos seus dirigentes. Até aquela data, somente nomes ligados à
EFEI haviam participado do corpo diretor do Inatel. Foi assim na
gestão de José Nogueira Leite, na de Fredmarck Gonçalves Leão
e na de Luiz Gomes da Silva Júnior. O professor Navantino e seu
vice, professor Mário Augusto de Souza Nunes, eram ambos exalunos do Inatel e isso apontava para um novo rumo: o Instituto
passaria a andar com as próprias pernas, dirigido por suas crias.
Ainda assim, os professores Luiz Gomes e Luiz Antônio Cury,
ambos da EFEI, concorreram à Direção Executiva e à Presidência
da Finatel. Alguns professores de Itajubá, como Francisco de
Assis Ferreira, o Chicão, e José Carlos Goulart Siqueira, entre
outros, colocaram-se a favor de uma administração oriunda

Professor Navantino Dionízio Barbosa Filho

do próprio Inatel, de modo que o professor Adonias Costa da
Silveira foi eleito presidente da Finatel. Essa mudança veio a ter

influência decisiva nos caminhos trilhados a partir daí pelo Instituto, transformando-o naquilo que ele é hoje. Além
disso, o cordão umbilical que antes ligava as duas instituições consolidou-se na forma de parceria.

Foi também essa gestão que impulsionou outras parcerias, provocando grandes mudanças no Inatel e consolidandoas como uma efetiva política de atuação.

O processo começou em 1987, quando uma ampla pesquisa diagnosticou a fragilidade de um modelo estritamente
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Comemoração dos 20 anos do Inatel - março de 1985

acadêmico para o Instituto. Com base nessa constatação, teve início a transformação do modelo acadêmico, agora
norteado pelas parcerias com empresas, comunidade e outras instituições, encaradas como elementos de uma
opção estratégica e visão pela realidade. O Instituto passou a se concentrar na formação em sentido pleno, vale
dizer, técnico, profissional e social, gerando o lema, “Formar o Homem para a Engenharia”.

Esta é a filosofia norteadora do Programa de Planejamento Estratégico
adotado pelo Inatel. Desde o início de sua gestão, sobretudo no que se refere
ao propósito de abrir o Inatel para a comunidade, o professor Navantino
contou com um grande aliado: o prefeito Paulo Frederico de Toledo, o
“Paulinho Dentista”, como era carinhosamente conhecido. Empenhado
em reconhecer e definir a real vocação de Santa Rita do Sapucaí, Paulinho
procurou o professor Navantino e propôs uma parceria, a ser concretizada
numa Feira Industrial dentro do campus do Instituto. Esta feira tinha como
agenda oculta, como relata o professor Navantino, o objetivo de permitir
Selo comemorativo dos 20 anos
do Inatel

que fossem conhecidas as potencialidades já existentes no município e que
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estavam escondidas, muitas vezes, em repúblicas de estudantes, cômodos de residências e locais similares:
Dela poderiam participar as empresas já legalmente constituídas, mas
também, e principalmente, aqueles “pequenos negócios caseiros”,
embriões de grandes negócios futuros. A surpresa foi que algumas
dezenas destes pequenos negócios se mostraram na feira. Já havia ali,
até então escondidos das lideranças municipais, jovens empreendedores,
alunos das escolas profissionalizantes de Santa Rita do Sapucaí, com
clara indicação de que o caminho pretendido pelo vice-prefeito e pelo
diretor do Inatel já estava traçado.

Nesse mesma linha de pensamento, começou,
ainda em 1985, a consolidação do CEDETEC,
através de parcerias com empresas de diversas
origens geográficas, privadas e estatais.
Convênios começaram a ser firmados pelo
Inatel com empresas de telecomunicações

Criação do CEDETEC

de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e
Goiás. Graças a isto, à experiência do Inatel veio
somar-se a bagagem empresarial de executivos
Da esquerda para a direita: Ronaldo Carvalho, Navantino
Dionízio Barbosa Filho, vice-prefeito Paulinho “Dentista”,
Adonias Costa da Silveira, Ministro Renato Archer, Fredmarck
Gonçalves Leão e o Prefeito Rogério Rennó - maio de 1987

das empresas integrantes destas parcerias,
que passaram, juntamente com os próprios
professores do Instituto, a ministrar cursos no
Inatel, tais como o de Comunicação Via Satélite,

o de Comunicação Óptica e o de Comunicação de Dados, todos pioneiros na modalidade no Brasil e em sintonia com
a linha de frente da tecnologia de telecomunicações que começava a emergir no país naquele momento.
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Laboratório de Informática - 1989

Laboratório de CAD - 1989

Laboratório de Micro-ondas - 1989

Estes cursos foram anunciados à comunidade empresarial e vários engenheiros do país foram atraídos para Santa
Rita do Sapucaí. O Inatel ficou conhecido como uma instituição de ensino que fazia treinamento empresarial.
Os desdobramentos foram imediatos. Tendo tomado conhecimento da iniciativa, a Companhia Vale do Rio Doce
procurou o Instituto e mais uma parceria de grande porte foi firmada. Desta vez, foi proposto um curso de segundo grau,
atual nível médio. A Vale queria melhorar a formação de seus técnicos e isso acabou resultando num amplo esforço
de renovação, inclusive em termos de projeto pedagógico. O professor Mário Augusto relata o que foi esse episódio:
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Mais convênios

Lembro que o Navantino chamou os professores e perguntou
se eles topavam o desafio. Desafio mesmo, porque todos iriam
trabalhar muito — o curso era de 720 horas. A verba era boa:
dava para acertar as finanças da escola naquele momento. E
ninguém fez referência sobre receber alguma remuneração
pelo trabalho que íamos fazer. Nós continuaríamos dando
aulas normalmente no Curso de Engenharia do Inatel e com
as demais atividades que tínhamos. Foi um espetáculo. Deu
tudo certo e a Vale adorou. E a grande surpresa para muitos
de nós foi descobrir que a escola ia nos pagar pelo trabalho
extra. Quando isto foi falado, teve gente que nem acreditou e
que disse que não precisava. Achavam que o trabalho seria
feito sem remuneração mesmo. Esse sempre foi o espírito
no Inatel. Nunca deixamos de acreditar. Sabíamos que o
curso era bom e que o mercado precisaria de nós.

O professor Pedro Sergio Monti destaca alguns resultados mais positivos dessa parceria:

A Vale exigiu que todos os cursos fossem apostilados. Ela
queria tudo por escrito. Foi difícil, mas nós fizemos. Resultado:
em 1988, foi publicado o livro Amplificadores Operacionais,
resultado desse material, assinado pelo professor Arthur
François de Gruiter. E com essa base, ainda demos muitos
outros cursos (...). Depois saiu um contrato grande com a
FEPASA. Ministramos cursos no Espírito Santo, outro em
Florianópolis e em muitos outros lugares.
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Laboratório de Comutação - 1986

Esses cursos serviram também para firmar definitivamente o então CEDETEC como um Centro de Educação
Continuada, voltado para o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização dos profissionais. Muitos desses
cursos foram pioneiros no país e, em determinadas áreas, foram oferecidos exclusivamente pelo Inatel durante
muitos anos.
Em 1986, o Inatel firmou convênio com o CPqD da Telebras para auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e, logo
em seguida, com o Banco do Brasil. Esta parceria durou cerca de dois anos e teve a participação do professor José
Marcos Câmara Brito. Durante o período de implantação da automatização do BB, vários de seus funcionários
receberam treinamento do Inatel. Com esses episódios, estava selada a política de prestação de serviços. Nessa
mesma época, o professor Elias Kallás foi contratado pelo Inatel para desenvolver projetos de cooperação nacional
e internacional. Abriu-se, então, uma nova perspectiva de atuação do Instituto.
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V A L E

D A

E L E T R Ô N I C A

Preocupado em gerar empregos na cidade desde a época em que ainda era vice-prefeito, Paulinho “Dentista”
Toledo encarou como bandeira a industrialização de Santa Rita do Sapucaí no setor de eletrônica. Seu amigo
Vicente Antônio Mateveraldi, da MPM Propaganda, grande agência de publicidade de São Paulo na época, acreditou
no projeto e sugeriu que a região começasse a ser chamada de “Vale da Eletrônica”. A expressão caiu no gosto
popular, das escolas e dos empresários locais, que divisaram aí a possibilidade de atrair novas empresas para a
região.
Nessa ocasião, o então prefeito Rogério Rennó
renunciou ao mandato e Paulinho Toledo
assumiu o cargo, conquistando, naturalmente,
mais poderes para acelerar o empreendimento.
Já em agosto de 1985, a ideia foi testada com
a já citada Feira Industrial, organizada pela
Prefeitura, pelo Inatel e por empresas locais.
Com a grande repercussão da feira, o Vale da
Eletrônica deixava de ser apenas um sonho,

Entrada de Santa Rita do Sapucaí

batizado por um feliz lampejo criativo de um
publicitário. Ele começava a ganhar corpo, para logo se tornar uma realidade palpável.
A partir desses resultados, a Prefeitura criou um curso noturno de montagem de circuitos eletroeletrônicos para
treinar mão de obra para as empresas. Começaram os programas acadêmicos e não acadêmicos de apoio às
empresas. Enfim, toda a cidade se uniu em torno do Vale da Eletrônica. Os resultados foram imediatos e expressivos:
aumento da arrecadação municipal, elevação do padrão salarial da cidade, crescente número de empresas não
poluentes instaladas no município e baixo nível de desemprego.
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Em dezembro de 1988, quando Paulinho “Dentista” deixou a Prefeitura, o Polo Tecnológico e Industrial de Santa
Rita do Sapucaí contava com 54 empresas de pequeno e médio porte na área da eletrônica, telecomunicações e
informática.
Seu faturamento anual atingia perto de 100 milhões de dólares. Cerca de 1.800 empregos diretos haviam sido
criados e a arrecadação anual da Prefeitura girava em torno de 20 milhões de dólares. Entre os municípios mineiros,
Santa Rita do Sapucaí saltou, em cinco anos, do 270º lugar para o 60º em arrecadação de ICMS. O Inatel teve
atuação decisiva nesse processo.
Foi um grande aliado das forças empreendedoras da região e pôde confirmar sua vocação de centro formador de
profissionais para o mercado de trabalho. Para apoiar o desenvolvimento do Polo Tecnológico e Industrial, o Inatel,
nesse período, criou o Programa Incubadora de Empresas e Produtos. Aberto à comunidade, ele possibilita aos
alunos e ex-alunos experimentarem a gerência de seus próprios empreendimentos.

Visita do Ministro da Justiça ao Inatel - 30 de maio de
1989. Da esquerda para a direita: Adonias Costa da
Silveira, Navantino Dionízio Barbosa Filho, Ministro Oscar
Dias Corrêa e Dom Bosco, Bispo auxiliar de Pouso Alegre.

I Feira Industrial de Santa Rita do Sapucaí - agosto de 1985
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Em 1990, Mário Augusto de Souza Nunes, o vice de Navantino,
foi eleito com tranquilidade e sem oposição para um período de
cinco anos. O novo diretor deu continuidade ao trabalho de seu
antecessor: incentivou novos projetos na área de pesquisa e no
desenvolvimento de parcerias para a prestação de serviços.
Logo no início de sua gestão, Mário Augusto enfrentou uma
dificuldade que causou algum transtorno. Na época, praticamente
60% dos alunos dependiam do Programa de Crédito Educativo.
Mas entre 1990 e 1991, o governo Fernando Collor determinou
Professor Mário Augusto de Souza Nunes

que a verba destinada a essa linha de crédito não fosse mais
repassada às escolas. O Inatel enfrentou a situação, convocou

os alunos e foi possível chegar a um acordo favorável. Quem relembra o episódio é o próprio professor Mário
Augusto:

Fizemos uma análise das dificuldades financeiras dos alunos. Os que não podiam
pagar, foram liberados. Quem podia, pagou. Mas os alunos ficaram muito revoltados
com o governo e resolveram, em protesto, fazer a interdição da rodovia Fernão Dias.
Quando eles saíram daqui, eu e o professor José Geraldo, que era Coordenador
Acadêmico, resolvemos acompanhar de longe para ver o que ia acontecer. Quando
vimos o tumulto que estava se formando, deixamos o carro. Saímos da condição
de espectadores e entramos na negociação pesada. Foi uma confusão. Já tinha
juntado a Polícia Rodoviária e o Batalhão de Choque. Começou um bate-boca
muito feio. Chamaram até os bombeiros para jogar água no pessoal. Eu e o José
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Geraldo entramos na negociação. De um lado, tínhamos que acalmar o ânimo dos
estudantes mais exaltados e, de outro, acalmar o ânimo da polícia. Veio promotor
de Pouso Alegre, televisão – que era uma exigência deles.
Aí nós começamos a assumir a negociação. No final, as autoridades que tinham
vindo para reprimir acabaram ajudando. O trânsito foi liberado e tudo resolvido.
Para nossa surpresa, a Polícia pediu, depois, as imagens da TV, para usar como
treinamento, mostrando como se conduz uma negociação complicada como aquela.
Nós fomos lá e passamos uma tarde no Batalhão, conversando e explicando.
Acabamos virando ótimos amigos. No final daquela tarde estressante, lembro que
eu e o José Geraldo sentamos para comer alguma coisa e abrimos uma cerveja.
Acho que foi a melhor cerveja que tomei na minha vida.

Inauguração da Central CPA/AXE/Ericsson. Da esquerda para a direita: professor
Mário Augusto de Souza Nunes e Dr. Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho, presidente
do Grupo Monteiro Aranha, e sua comitiva
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Passado o susto, o novo diretor do Inatel pôde voltar ao trabalho e implantou, já em 1991, o PRODEP — Projetos
e Desenvolvimento de Pesquisas, órgão científico-administrativo criado para complementar as atividades do
CEDETEC, que se especializara em educação continuada. O PRODEP surgiu, então, com a incumbência de gerenciar
todos os contratos de desenvolvimento de pesquisas e prestação de serviços do Inatel, justamente num período
em que o governo Fernando Collor havia proibido contratações no serviço público. Resultado: muitos dos serviços
das empresas estatais estavam sendo repassados para terceiros. Ainda em 1991, já sob a égide do PRODEP, o
Instituto deu início a uma parceria com a IBM. A partir dela, abriu-se uma nova linha de trabalho para o Inatel: a
de consultoria. Este campo resultaria em promissoras perspectivas para os profissionais do Instituto. A propósito
dessa parceria, assim se manifestou o professor Elias Kallás:

Foi um projeto que envolveu recursos de ordem de 2 milhões de dólares. Não era um
valor muito comum para uma universidade brasileira e nós conseguimos aprovar
esse projeto na Finep. A IBM entrou com 50% do valor do projeto; a Finep entrou
com 40%, sendo 25% correspondente a financiamento e 15% a fundo perdido,
e o Inatel colocou os outros 10%. Foi um empreendimento muito bem sucedido.
Nós realmente implantamos uma rede interna de comunicação no Inatel, com
equipamentos de última geração, e nos inserimos entre os núcleos mais avançados
do país. Esse foi um evento de forte repercussão na vida acadêmica que envolveu
a participação de todos os setores do Inatel. Foi realmente um projeto com a marca
da iniciativa coletiva.

A parceria com a IBM teve como sua primeira tarefa o desenvolvimento de circuitos integrados. A rede mencionada
pelo professor Kallás foi implantada por completo em 1995. No momento inicial, apenas dois engenheiros
trabalhavam na operação, mas a equipe logo cresceu, chegando a envolver trinta engenheiros, que trabalhavam
paralelamente em Campinas. Em 1993, a IBM incentivou a criação, em Santa Rita do Sapucaí, de um grupo de
desenvolvimento de software para telecomunicações e o convênio se estendeu até outubro de 1998.
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A singularidade do
Inatel

Retornemos ao início da década. Em 1992, uma aula proferida em 6 de março marca a implantação, no Instituto,
do primeiro curso de pós-graduação: Ferramentas Computacionais da Engenharia. Ao mesmo tempo, começava a
ser aperfeiçoado o Programa de Incubadora de Empresas e Produtos, que passou a ter instalações próprias e
regulamento formalizado. No ano seguinte, inicia-se a primeira grande parceria internacional do Inatel, com apoio
do governo brasileiro, através da Agência de Cooperação Técnica, ABC, e do Ministério das Relações Exteriores. Ela
teve como foco o Projeto de Consolidação do Polo Tecnológico, apresentado em 1993 e aprovado em novembro de
1994, mobilizando recursos de 7 milhões de dólares.
A Alemanha, parceira que se interessou pelo projeto, veio conhecer de perto a experiência de integração escola/
comunidade vivida em Santa Rita do Sapucaí. Considerou-a um modelo que poderia ser reproduzido em outros
países com os mesmos desafios do Brasil. Era o início do projeto GTZ/ABC/Inatel. Mas a gestão Mário Augusto
não se limitou à esfera técnico-científica. Voltou-se também para as implicações sociais da missão do Instituto.
Dessa preocupação, resultou o programa “Vilas Residenciais”, criado em 1991 – no qual se detecta, aliás, mais de

trinta anos depois, o firme laço ideológico que
a instituição mantém com o “sonho” original
e pioneiro de Sinhá Moreira. Para atender
a estudantes carentes, o Inatel começou a
construir casas populares, as chamadas “Vilas
Residenciais”. A ideia era construir, em lotes
adquiridos pelo Instituto, casas de 60m².
Inicialmente, cada casa alojaria seis alunos,
mas houve casas maiores, que abrigavam até
Da esquerda para a direita: Hans Ulrich Lachenmaier,
Consultor de Planejamento de Projetos da Alemanha; Dirk
Twelsiek, Consultor do Projeto GTZ e professor Elias Kallás
- dezembro de 1999

nove alunos. O esquema era semelhante ao
das “repúblicas”, só que com aluguéis bem
abaixo do preço do mercado.

Inatel - SONHO E REALIDADE
84

Construção das Vilas Residenciais - 1991

Casa pronta - 1992
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Tal como acontecera quatro anos antes, o vice de Mário
Augusto, professor Pedro Sergio Monti, foi eleito em 1994, com
aprovação absoluta da comunidade acadêmica, e reeleito para
um novo mandato em 1998. Pedro Sergio deu continuidade aos
projetos da administração anterior porque participara de suas
bem-sucedidas realizações, mas também introduziu inovações
significativas.
Logo de início, procedeu a uma ampla e descentralizadora
reformulação do organograma do Instituto, passando o Inatel a
ser dividido em quatro pró-diretorias: graduação, pós-graduação
Professor Pedro Sergio Monti

e pesquisa, desenvolvimento e administração e extensão.

Diretores, professores e funcionários do Inatel - setembro de 2002
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Ainda em 1996, criou-se também o
CEDEL – Centro de Ensino de Línguas,
que atendeu centenas de estudantes e
moradores de Santa Rita do Sapucaí no
ensino de inglês, francês e espanhol.
Foram implantados vários núcleos de
apoio às atividades acadêmicas. O

CEDEL – Centro de Ensino de Línguas

NODP – Núcleo de Orientação DidáticoPedagógico

desenvolve

atividade

de assessoria junto aos docentes. O NOE – Núcleo de Orientação Educacional oferece orientação psicológica
e psicopedagógica aos estudantes. O NESP – Núcleo de Estágios e Serviços Profissionais aproxima o aluno do
mercado de trabalho, identificando e divulgando oportunidades de aprendizado profissional, além de coordenar
programas de intercâmbio com universidades estrangeiras.

E, por fim, o NEmp – Núcleo de Empreendedorismo,
voltado para o fomento da cultura empreendedora
na comunidade acadêmica, ampliando, assim, as
possibilidades de integração do aluno ao mercado.
O NODP e o NOE foram criados em 1997, ainda
na primeira gestão de Pedro Sergio. Já o NEmp e
o NESP surgiram, respectivamente, em dezembro
de 1999 e maio de 2000. O NEmp gerencia a
Incubadora de Empresas e Projetos do Inatel,
criada em 1985, e constitui um incentivo à criação

Incubadora de Empresas
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de empreendimentos, sempre de base tecnológica,
proporcionando a geração de empregos. Ele reforça
a vocação do Inatel como parceiro para toda a vida,
ao contribuir não só para a formação empreendedora
do aluno e para o surgimento de novas empresas
de sucesso, como também para o desenvolvimento
do Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí e da
cultura empreendedora na comunidade local. O
NEmp apoiou o programa de desenvolvimento do
comportamento empreendedor nos professores
Núcleo de Estágios e Serviços Profissionais

da rede municipal de ensino e a implantação da
metodologia empreendedora em todas as escolas

municipais. No segundo semestre de 2001, foram desenvolvidos vários projetos de relacionamento entre alunos e
a comunidade. A maioria deles era voltada para o empreendedorismo e para a compreensão e ação sobre o meio
ambiente – quase sempre em conjunto com escolas estaduais e municipais. Os projetos priorizavam, por exemplo,
questões como a reciclagem de lixo, avaliação nutricional da merenda escolar, o racionamento de energia e a
qualidade de vida em geral.
No final de 2002, o Inatel iniciou mais uma ação
voltada para a comunidade: o Cas@Viva, projeto de
alfabetização tecnológica para a inclusão social da
população jovem e de baixa renda de Santa Rita do
Sapucaí. O programa é destinado a estudantes da 8ª
série do Ensino Fundamental, do 1º ano do Ensino

A criação da
Cas@Viva

Médio, além de grupos da terceira idade. O objetivo
é desenvolver, nas pessoas atendidas, condições

Cas@Viva
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pessoais básicas necessárias para compreender e participar da sociedade em que vivem e aspirar, para o seu
desenvolvimento humano, as mesmas oportunidades de outros grupos socialmente mais favorecidos. Entre os
objetivos gerais do projeto Cas@Viva, destacam-se, além da inclusão digital dos estudantes através de atividades
orientadas em ambientes informatizados, a sua educação para a compreensão da sociedade da informação e das
coletividades nas quais vivem; a sua preparação para o exercício da cidadania e para o universo do trabalho; e a
participação, no projeto, das famílias e das escolas de origem dos estudantes como parceiras e apoiadoras. Os
alunos do Inatel são voluntários no programa Cas@Viva.
Esses projetos voltados para a ação comunitária se repetem ano a ano e fazem parte integrante do amplo projeto
educacional do Inatel. Este tem como meta não só a formação do futuro engenheiro em seu sentido estritamente
técnico e científico, mas também a formação integral do indivíduo consciente, comprometido com a realidade do
seu tempo e da sociedade em que vive.
Outro setor que mereceu especial atenção nas gestões do professor Pedro Sergio foi o das instalações físicas
do Instituto. O prédio 4 foi construído em um
ano, sendo inaugurado em outubro de 2002.
Em maio desse mesmo ano, foram iniciadas as
obras do prédio 5. Em 13 de abril de 2002, o
bem equipado Centro Poliesportivo foi batizado
de “Professor Luiz Gomes da Silva Junior”. Além
de contar com piscina, sala de artes marciais,
musculação e ginásio de esportes, ele possui
instalações e equipamentos para a prática
de tênis, voleibol, futebol society e outras
modalidades. A infraestrutura está disponível a
colaboradores e alunos.

Inatel - Prédio principal
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Ginásio Poliesportivo

Quadra de Tênis

Quadras

Campo de Futebol

Piscina Olímpica

Área de Lazer

Outra iniciativa direcionada à integração da comunidade é o Coral do Inatel. Criado em 1979, o grupo é aberto à
participação de alunos, professores e funcionários, além de moradores de Santa Rita do Sapucaí.
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Laboratório de Controle e Automação

Laboratório de Física

Laboratório de Rede de
Computadores

Laboratório de Comunicação Digital

Laboratório de Telefonia de
Comutação

Uma mudança significativa também ocorreu no Inatel a partir de 1994, com a informatização do Instituto. Até
aquela data, tudo era feito à mão ou em máquinas de escrever. Os únicos computadores eram do Laboratório de
Informática existente no campus, como relembra o professor Pedro Sergio Monti:
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O laboratório tinha 20 máquinas CP200, com telinhas em preto e branco,
dois CP500, um CP700 e um computador que precisava ser requisitado se o
professor quisesse utilizar. Tudo sem internet. Através da Lei da Informática,
o Inatel adquiriu um lote de computadores vindos dos Estados Unidos. Os
professores também puderam comprar computadores e financiar em até dois
anos. Desenvolvemos a rede e instalamos o servidor do Inatel. O Instituto foi
um dos primeiros lugares da cidade a ter internet.

Nesse período, os convênios cresceram em quantidade e importância. O Inatel celebrou sucessivos e valiosos
convênios empresariais e acadêmicos com entidades do porte da Motorola do Brasil, Nortel Networks, Ericsson,
Benchmark Electronics, Green River Community College (EUA), Universidade de Ciências Aplicadas de Esslingen
(Alemanha), Universidade Tecnológica de Compiègne (França), entre outras.
O convênio com a Motorola rendeu à instituição a doação de um rico acervo literário na área de telecomunicações
para a biblioteca Ministro Olavo Bilac Pinto. Chamado, na época, de Centro de Informações Científicas e Tecnológicas
– CICT, disponibilizava artigos, livros e publicações
para consultas online de estudantes, pesquisadores,
universidades e empresas cadastradas.
Na área internacional, foi celebrado, em fevereiro
de 2001, um valioso convênio com a Universidade
Tecnológica de Compiègne, sediada na região da
Picardia, França. Tiveram início, naquele momento, as
publicações internacionais ligadas à produção técnicocientífica do Inatel. Mas as realizações não pararam

CICT – Centro de Informações Científicas e
Tecnológicas

por aí. Naquela época, começou também no Inatel
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o programa de iniciação científica, a
fim de envolver os estudantes nas
atividades de pesquisa da instituição,
inclusive com o Incitel, o Encontro
de Iniciação Científica e Tecnológica
do Inatel, que reúne estudantes do
Instituto e de outras instituições do
país. As pesquisas e os desafios da
Engenharia foram tema da Semana de
Optoeletrônica – SEMOPTO, criada em
1991. Mais tarde, em 1998, o evento
passou a ser bienal e internacional,

Vista aérea de Santa Rita do Sapucaí - setembro de 2002

com palestrantes da Europa, América
do Sul e Ásia. Em 2000, recebeu o nome de Semana Internacional das Telecomunicações, mudando o escopo
para incluir todas as áreas das telecomunicações. A partir de 1998, as pesquisas desenvolvidas no Inatel e em
outras instituições do Brasil e outros países foram reunidas em edições semestrais da Revista Telecomunicações.
A publicação era distribuída gratuitamente para bibliotecas, mestres e doutores da área de tecnologia.
Na década de 90, implementou-se o Projeto GTZ/ABC/Inatel para consolidação do Polo Tecnológico de Santa Rita
do Sapucaí através de cooperação técnica internacional. O governo da Alemanha entrou com aporte em dinheiro
e a Finatel com apoio, infraestrutura e pessoal. A cooperação envolveu treinamento de professores, consultorias
técnicas para empresas, modernização de laboratórios e estudos de infraestrutura urbana. Esse projeto contou
com a participação da Escola Técnica de Eletrônica (ETE), da Faculdade de Administração e Informática (FAI), do
Colégio Tecnológico Delfim Moreira, da Associação Industrial e da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí. O
professor Elias Kallás participou de todo o processo:
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Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí no início da década de 2000

Fui chamado para ir à Alemanha a fim de discutir o projeto, que já estava numa fase de decisão da GTZ. Depois
dos cumprimentos, meu interlocutor disse: “Professor, sente-se aqui e me convença de que devemos colocar
nossos recursos numa das regiões mais prósperas do Sudeste brasileiro”. Esse foi o meu primeiro desafio na
condução desse projeto. Respirei fundo e apelei para a criatividade. Falei: “Vocês estão particularmente
interessados no desenvolvimento de áreas como o Norte e o Nordeste”. Ele confirmou: “Absolutamente certo! O
nosso negócio é esse!”. Eu continuei: “E qual é o grande requerimento para desenvolvimento dessas áreas?”. Ele:
“Investimentos e infraestrutura”. Aí, eu cortei: “Pode parar! É por aí que começa o nosso negócio. Vá ver o sistema
de telecomunicações no Brasil. São 23 empresas operadoras estatais, 11 das quais no Norte e no Nordeste.
Se você examinar a estrutura organizacional dessas empresas, da diretoria ao corpo técnico, vai constatar que
cerca de 42% dos engenheiros de telecomunicações do Sistema Nacional de Telecomunicações, liderado pela
Telebras, foram formados pelo Inatel. E temos, em Santa Rita do Sapucaí, um grupo de pequenas empresas de
base tecnológica que gera produtos e serviços de telecomunicações também colocados no Nordeste e no Norte do
país. Elas contribuem para a substituição de importações, o que de alguma forma melhora o saldo da balança de
pagamentos e permite ao país fazer investimentos naquelas áreas”. Começou aí a aprovação do projeto.
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O projeto GTZ foi desenvolvido durante oito anos,
de 1995 a 2003. Nesse período, o número de micro
e pequenas empresas de base tecnológica em
Santa Rita do Sapucaí saltou de 40 para 107, com
faturamento, na época, de US$ 140 milhões, sendo
US$ 25 milhões em exportações.
Na esteira das mudanças que vinham sendo
introduzidas no Instituto, criou-se, em 2001,
com a finalidade de unificar o CEDETEC e o

Estande do Inatel na TELEXPO – 2002

PRODEP, o Competence Center, que reúne cursos,
treinamentos,

pesquisas,

desenvolvimento

de

projetos, consultorias e prestações de serviços. O ICC
conta com uma crescente equipe de especialistas

Inatel Competence
Center

dedicada em tempo integral ao desenvolvimento de
projetos para empresas, tanto na área de software
como de hardware. Motorola do Brasil, Ericsson,
GloboCabo,

Lucent

Technologies,

Embratel,

Benchmark Electronics e Nortel Networks são
algumas das empresas que iniciaram parceria com
o Inatel nesse período. O conjunto desses projetos

Palestra organizada pelo Inatel na TELEXPO – 2002,
com a presença de ex-alunos

representa investimentos da ordem de alguns
milhões de dólares, tornando o ICC responsável pela

geração de 50% a 60%, em média, da receita da instituição. O professor Marcelo de Oliveira Marques, pró-diretor
de Administração e Extensão na época da criação do ICC, explica:
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Em 1999, no início da última gestão Pedro Sergio Monti, o
Inatel contava com três centros de prestação de serviços:
o CEDETEC, o CCTMN e o PRODEP. Em 2002, os três
se fundiram no Inatel Competence Center, que presta
serviços de calibração e ensaio, treinamento, consultoria e
desenvolvimento de softwares, entre outros. Nessas áreas,
temos tido muitas parcerias com importantes empresas,
nacionais e multinacionais. Parcerias de muito sucesso e por
isso vêm se renovando constantemente.

Marcelo de Oliveira Marques – pró-diretor de
Administração e Extensão

Laboratório de Ensaios e Calibração

Desenvolvimento de software

A criação do Inatel Competence Center consolidou a área de transferência de serviços do Instituto e aumentou a
atuação do Inatel em outros países. Os especialistas participam de várias missões no exterior e também missões
estrangeiras comparecem regularmente ao Instituto para discutir projetos, firmar convênios, ensinar e aprender.
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Na graduação, o modelo educacional do Inatel foi aperfeiçoado em 1994, a partir da reforma administrativa
coordenada pelo professor Pedro Sergio Monti. Ela envolveu uma série de ações formais e funcionais destinadas
a reforçar a missão precípua da instituição, que é “Formar o Homem para a Engenharia”. Ênfase especial foi dada
às atividades extracurriculares, como a feira tecnológica, Fetin. Criada em 1982, ela é um programa acadêmico
de estímulo ao desenvolvimento do espírito empreendedor do aluno. Realizada anualmente, a Fetin é parte
fundamental do projeto pedagógico da escola. Cabe mencionar ainda, na esfera das atividades extracurriculares,
os cursos de extensão universitária e o programa de estágio e visitas técnicas.

Fetin – Feira Tecnológica do Inatel - outubro de 2001
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Auditório Aureliano Chaves

Parque de Antenas

O Concurso de Planos de Negócio é outra atividade que possibilita uma maior visão dos aspectos reais de empresas
que os estudantes pretendem formar ou nas quais irão trabalhar. Iniciado em 1999, o Concurso é organizado nos
moldes de concursos congêneres de grandes universidades do exterior. Algumas empresas já foram criadas a partir
de projetos premiados.
Somadas aos investimentos na capacitação de professores, à criação de núcleos de apoio aos alunos e docentes,
aos programas de integração com as famílias dos alunos, à avaliação continuada da qualidade de ensino e à
implantação de centros de prestação de serviços, as experiências extracurriculares tiveram reflexo direto no
rendimento acadêmico dos alunos. O índice de estudantes aprovados em 100% das matérias subiu de 25% na
segunda metade da década de 90, para 53% em 2002.
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Entre as atividades extracurriculares, têm especial importância as que visam à formação integral do aluno e se
destinam à prestação de serviço à comunidade, sobretudo no tocante às relações estabelecidas com as famílias
de Santa Rita do Sapucaí e da região, inclusive com a realização de encontros que chegaram a reunir 200 famílias.
A respeito dessa política, assim se manifestou o professor Wander Wilson Chaves, pró-diretor de graduação na
época:

A infraestrutura (pessoal e física) do Inatel, sempre
que possível, é colocada a serviço da comunidade.
O desenvolvimento institucional tem participação da
comunidade, dos alunos, dos professores e funcionários.
O Inatel tem a missão de criar um engenheiro completo,
com habilidades humanas e profissionais. Nós visamos
à formação integral do aluno, oferecendo, para isso,
formação técnica com competências complementares.
Nossa meta é fazer dele um profissional que possa
contribuir para a melhoria da sociedade.

Professor Wander Wilson Chaves,
pró-diretor de graduação

Ainda referindo-se ao modelo educacional implantado pelo Inatel, o professor Wander destaca o apoio que passou
a ser dado ao aluno, que conta, inclusive, com serviços de orientação para conseguir estágio, ou mesmo o primeiro
emprego.
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C U R S O S

D E

P Ó S - G R A D U A Ç Ã O

Aula inaugural do Curso de Pós-graduação “Ferramentas Computacionais para Engenharia” - 1992

Na década de 90, o Inatel decidiu investir nos cursos de pós-graduação, por ser notoriamente um caminho seguro
para garantir a qualidade do ensino na instituição. Além disso, a pós-graduação garante também a expansão e o
desenvolvimento das bases científicas do processo de ensino e pesquisa. O primeiro curso de pós-graduação lato
sensu do Instituto foi o de “Ferramentas Computacionais para Engenharia”, organizado em 1992 pelo professor
Márcio Lourival Xavier dos Santos, do ITA. Grande parte de seu laboratório foi doada pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Sapucaí e toda a sua equipe docente contratada em outras instituições.
Foi na gestão do professor Pedro Sergio que iniciou-se o Programa de Titulação Docente, aumentando
significativamente o número de professores mestres e doutores no Inatel. Entre eles, o professor José Marcos
Câmara Brito que, em 1994, assumiu a pró-diretoria de pós-graduação e montou um curso dentro da área de
Telecomunicações em parceria com a Telemig. Este foi um curso de especialização, também lato sensu, desenvolvido

Inatel - SONHO E REALIDADE
101

Laboratório de Pós-graduação

no campus de Santa Rita do Sapucaí na área de Engenharia de Comunicação de Dados e realizado em decorrência
de um contrato celebrado entre o Inatel e a Telemig, para que o Instituto atendesse aos clientes dessa empresa.
Em seguida, a Telemig contratou um segundo pacote para atender também as outras empresas do Sistema Telebras que comandava as operadoras dos sistemas de telecomunicações antes das privatizações - , trazendo profissionais
da Telepará, Telesc e Teleamapá para fazerem especialização no Inatel. Funcionários dessas empresas, os alunos
eram liberados para passar uma semana na
cidade de Santa Rita do Sapucaí, assistindo às
aulas em período integral, e outras três semanas
em suas cidades de origem, trabalhando segundo
as diretrizes e os procedimentos propostos
pelo curso. A partir daí, essa especialização
começou a ser oferecida a outras empresas de
telecomunicações, as “teles”, passando a ser
ministrada não só em Santa Rita do Sapucaí,
mas também nos locais de atuação de algumas
dessas empresas.

Laboratório de Pós-graduação – Instrumentação
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Assim ocorreu com a Teleron, em Porto Velho; com a Telerj, no Rio de Janeiro; com a Telesc, em Florianópolis e com
a ADInatel, Associação dos Diplomados no Inatel, em Londrina, que também contratou o Instituto.
A disseminação geográfica acabou diminuindo o fluxo de alunos para Santa Rita do Sapucaí. Soma-se a isso a
privatização do Sistema Telebras, cujas novas administrações deixaram de permitir que seus funcionários
frequentassem o curso em Santa Rita do Sapucaí devido ao longo período que passariam longe de seus postos. O
professor José Marcos Câmara Brito, pró-diretor de Pós-graduação e Pesquisa, faz a seguinte análise:

Quando começamos a ter dificuldade em manter o curso
aqui em Santa Rita, resolvemos oferecê-lo fora. Foi então
que abrimos um em Campinas e outro em São Paulo.
Estes cursos estão em operação desde 1999. Em São
Paulo, a parceria foi com o Senac, que tinha interesse em
entrar na área de Telecomunicações. Na verdade, eles
entraram com a estrutura física e nós cuidamos de toda a
parte acadêmica. Tivemos também um curso em parceria
Professor José Marcos Câmara Brito, vice-diretor
e pró-diretor de Pós-graduação e Pesquisa

com a Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. A
primeira turma concluiu o curso em 2002.

Além dos vários cursos lato sensu desenvolvidos dessa forma, em 2001 foi criado no Inatel o mestrado em
Telecomunicações, em parceria com a Ericsson. A empresa deu suporte financeiro para a contratação e treinamento
de professores, bolsas de estudo, melhorias dos laboratórios e da biblioteca. Foi um importante acontecimento
acadêmico no ambiente do Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí e, seguramente, um marco na história das
relações entre a universidade e o setor empresarial. Entre junho e agosto de 2002, o Inatel formou seus primeiros
seis mestres. O professor Brito avalia:
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Esse foi um momento histórico do Inatel porque o mestrado
estruturou a pesquisa. O Inatel começou a produzir mais na
área acadêmica e publicar mais. Passou a ser mais visível para
o mundo acadêmico. E isso acaba se refletindo na graduação.

Apresentação da 1ª Dissertação de mestrado do Inatel. Da esquerda para direita, Pedro Sergio Monti, diretor do
Inatel; Engenheiros Daniel Andrade Nunes, da Ericsson; Rausley Adriano Amaral de Souza, mestrando; Engenheiro
Benedito Domingos Machado, da Ericsson e Engenheiro Edson Jurioli Ludovico, da Ericsson - 28 de junho de 2002

De fato, desde então, a pesquisa e a iniciação científica tiveram um grande impulso na instituição. Vários grupos
foram constituídos com o apoio da Finatel e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a
Fapemig. Dentre os projetos marcantes, está o de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas de Transmissão de TV
Digital, apresentado ao governo federal e por este aprovado durante a gestão do professor Pedro Sergio.
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O

P R O G R A M A I N C U B A D O R A
D E E M P R E S A S
De modo geral, nas primeiras décadas, o Inatel dava um tratamento
informal às demandas “empreendedoras” dos alunos, havendo,
então, a natural necessidade de uma regulamentação que
formalizasse empréstimo de equipamentos, cessão de laboratórios,
entre outras operacionais. Era um processo irreversível que
desembocaria, pouco tempo depois, no “Programa Incubadora de
Empresas e Projetos do Inatel”.
Neste contexto, surgiu oficialmente, em 1999, o Núcleo de
Empreendedorismo do Inatel – NEmp para coordenar as atividades
de empreendedorismo da escola, fomentar a cultura para o

Incubadora de Empresas

empreendedorismo na comunidade acadêmica e orientar as
atividades das novas empresas oriundas de todo esse processo.

Por outro lado, a elevada demanda de projetos com potencial mercadológico gerou uma necessidade imediata: espaço
físico. Dando início a uma nova fase da Incubadora de Empresas e Projetos do Inatel, em dezembro de 2000, as
instalações foram transferidas para um prédio próprio.
Coordenada pelo NEmp, a Incubadora tem capacidade para “incubar” onze empresas simultaneamente. A elas é oferecida
toda a infraestrutura física inicial necessária para um empreendimento nascente de base tecnológica, tais como um
ambiente individual com mobiliário básico, acesso à internet, biblioteca especializada, videoteca, salas equipadas para
cursos e treinamentos, além de acesso a equipamentos de P&D, mediação e controle, entre outros recursos. Também
disponibiliza um programa de capacitação empresarial, sob forma de cursos, consultorias, assessorias, palestras e
seminários, entre outras modalidades. A Incubadora foi finalista, em 2001, do Prêmio “Inovação Tecnológica Sebrae
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Núcleo de
Empreendedorismo

Minas” e foi uma das primeiras no Brasil a ser
certificada pela norma ISO 9001, em 2002.
O

Inatel,

através

de

seu

Núcleo

de

Empreendedorismo, participou ativamente do
processo de criação da Incubadora Municipal
de Empresas Sinhá Moreira (IME – Prointec) e,
a sua inauguração, é um dos membros do seu
Conselho Consultivo.
O vitorioso Programa de Incubação de Empresas
e Projetos do Inatel é resultado de uma das mais
Biquad Tecnologia – empresa incubada

expressivas experiências de integração da escola
ao setor produtivo, por meio da formação de

engenheiros empreendedores e de ações voltadas para o estímulo à ampliação e à consolidação do Polo Tecnológico
de Santa Rita do Sapucaí. Muitas empresas nascidas no Inatel já se consolidaram no mercado e hoje prestam serviços
para grandes companhias nacionais e multinacionais, com tecnologia desenvolvida dentro do Programa Incubadora.

TSDA – empresa incubada
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O P R O C E S SO S U C ES S Ó R I O N O I N AT EL EM 2 0 0 2
Pela primeira vez em sua história, em 26 de agosto de 2002, o Inatel
viveu a experiência de um processo eleitoral em que três candidatos
pleitearam a Diretoria do Instituto.
Diretor por dois mandatos consecutivos, Pedro Sergio Monti teve o privilégio
e a responsabilidade de promover esta abertura, acompanhando, com
extrema atenção, o processo democrático que se instalou na escola e
envolveu toda a comunidade. Alunos, professores e funcionários puderam
conhecer e debater abertamente, com todos os candidatos, as propostas
para a nova gestão do Inatel.
O debate gerado na comunidade contribuiu imensamente para o
fortalecimento de um ambiente onde todos puderam se manifestar.
Foram apresentadas propostas diferentes, elaboradas por homens
de visões diferentes. Entretanto, o mais importante foi a constatação
da união dos candidatos e eleitores em torno de um objetivo único:
o desenvolvimento do Inatel, a preservação de seus valores e o
comprometimento com a excelência acadêmica que vem marcando a sua
trajetória desde a sua criação em 1965. A nova experiência revelou-se
extremamente saudável, vivenciada em um ambiente de profissionalismo
e cordialidade e culminou com a eleição do professor Wander Wilson
Chaves para a Diretoria do Instituto. O Inatel amadureceu no processo.
Professores, funcionários e alunos exerceram de forma consciente, como
profissionais e como cidadãos, o direito ao voto e ao livre debate de ideias.
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A P AR CE R I A D A P R E FE I TU R A
P AULO FRE D E R I C O D E TOLE D O :
Prefeito de 1987 a 1989
Os primeiros passos para a transformação de Santa Rita do Sapucaí em Vale da Eletrônica foram impulsionados pelo
inconformismo do prefeito Paulo Frederico de Toledo, o Paulinho “Dentista”. Ele buscava uma maneira de manter na
cidade aqueles técnicos, profissionais de informática e engenheiros que, depois de formados, partiam em busca de
oportunidades nos grandes centros. Santa Rita do Sapucaí oferecia ensino de qualidade, altamente especializado, mas não
usufruía os resultados obtidos através dele. Para mudar essa realidade, Paulinho não mediu esforços. A criação da Feira
Industrial, os benefícios às empresas concedidos pela Prefeitura e os incentivos conseguidos junto ao Governo do Estado
de Minas Gerais foram algumas das estratégias que ele usou para atrair empresas e manter os profissionais na região.

JEFFE R SON G ON Ç A LV E S M E ND ES :
Prefeito de Santa Rita do Sapucaí por cinco gestões, falecido em 2018. Nos anos 90, deu esse depoimento:
“Posso dizer seguramente que o Inatel é um dos grandes responsáveis por Santa Rita do Sapucaí ser o polo tecnológico que é hoje.
Juntamente com a Escola Técnica de Eletrônica – ETE, em que tudo começou, e a FAI – Faculdade de Administração e Informática,
o Instituto ajudou a alavancar a transformação do município, que passou de uma economia basicamente agropecuária para uma
forte economia industrial. Este processo, que ocorreu através dos anos, na minha opinião, teve uma grande colaboração do Inatel
que, através de seu sistema de incubação, deu aos seus alunos a oportunidade de criarem as primeiras empresas do Vale da
Eletrônica. A cada dia, fico mais orgulhoso de saber que o Inatel é uma grande referência para o município, trazendo para Santa
Rita do Sapucaí milhares de alunos todos os anos, colocando no mercado profissionais qualificados e respeitados e, além de tudo
isso, fico satisfeito em comprovar todo o empenho do Inatel para o desenvolvimento do nosso Polo Tecnológico, fortalecendo a
cada dia a parceria entre instituições de ensino, alunos, poder público e empresários, que acaba sendo o ponto forte de nossa
cidade para atrair novas indústrias e mais investimentos. Ter uma instituição de ensino tão respeitada como o Inatel em nossa
Santa Rita do Sapucaí é um privilégio e devemos agradecer a Deus por isso.”
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G E S T Ã O

W A N D E R

W I L S O N

C H A V E S

Em dezembro de 2002, os professores Wander Wilson Chaves e
Carlos Roberto dos Santos assumiram, respectivamente, a diretoria
e vice-diretoria do Inatel após um processo sucessório inédito, com
três chapas na disputa. Eles ficaram à frente da instituição por duas
gestões, de 2002 a 2006 e de 2006 a 2010.
Ao longo desses oito anos, deu-se continuidade ao projeto de sucesso
de uma instituição comprometida e sintonizada com o avanço do
mercado de tecnologia. Os desafios foram muitos: crise nacional
do mercado de telecomunicações e também do ensino superior
particular brasileiro com um significativo aumento de cursos e,
consequentemente, ociosidade das vagas em todo o sistema. Mas
Professor Wander Wilson Chaves

saber encontrar alternativas frente às dificuldades sempre foi um
diferencial do Inatel desde a sua criação. E, para isso, contou com o

bom relacionamento entre professores, alunos e colaboradores. Os obstáculos foram vencidos e muitas realizações
alcançadas após decisivas opções acadêmicas, administrativas e de estratégia institucional, como relembra o
professor Wander Wilson Chaves:
O lançamento de novos cursos e a reestruturação dos respectivos projetos
pedagógicos; a dinamização de suas ações em direção ao mercado,
atendendo as novas demandas e seus desafios; o fortalecimento da pesquisa,
viabilizado pelo projeto de TV Digital; a ênfase em programas culturais e de
responsabilidade social; além de um forte relacionamento institucional foram
pilares do desenvolvimento institucional de 2002 a 2010.
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Em 2004, foi lançado o curso de Engenharia de Computação e, em 2010, três novas graduações: Engenharia
Biomédica e os cursos noturnos de Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Redes de Computadores. A
criação de novos cursos foi apontada durante o planejamento estratégico que resultou no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), que previa também a reestruturação do Inatel Competence Center e a reformulação da graduação
através das atividades curriculares complementares. O planejamento de ampliação do Instituto resultou na compra
pela Finatel de um terreno de 104 mil metros quadrados, em 2005, em um bairro próximo ao campus do Inatel
O pedido do curso de Engenharia de Computação foi protocolado no Ministério da Educação ainda na gestão do
professor Pedro Sergio, mas foi aprovado em maio de 2004, por meio da portaria 1.593, e implantado no segundo
semestre do mesmo ano. O ex-diretor Wander Chaves lembra o apoio fundamental do deputado federal Olavo Bilac
Pinto e do vice-presidente da República José Alencar para que isso ocorresse:

Formatura da 1ª turma de Engenharia de Computação do Inatel – agosto de 2009
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Há três anos o pedido estava no MEC, que não era informatizado.
Era tudo no papel. O deputado Bilac Pinto marcou uma audiência
com o vice-presidente da República, José Alencar, que já
conhecia a nossa instituição. Ele telefonou para o ministro da
Educação Tarso Genro, recém-empossado no cargo, que nos
recebeu no mesmo dia. O desdobramento desses encontros foi
a autorização do curso publicada no Diário Oficial da União. Foi
uma alegria muito grande! Depois de 40 anos, iniciávamos um
novo curso!
A Engenharia de Computação do Inatel surgia atrelada a toda uma estrutura de desenvolvimento de software e
projetos de sistemas computacionais adquiridos pelo Instituto durante anos através de parcerias com o mercado
para a transferência de serviços. Já com duas graduações, o Inatel implantou uma nova estrutura acadêmica,
incluindo mudanças na administração, que passou a ser feita por coordenações em vez dos departamentos de
ensino, e criou o Núcleo de Atividades Complementares (NAC). A reformulação colocou em foco competências e
habilidades que possibilitavam capacitar o engenheiro para uma atuação consistente não apenas tecnicamente,

Trote Solidário – calouros de 2007 participaram
de ação solidária e fizeram reparos em creches e
instituições assistenciais de Santa Rita do Sapucaí

Rito de Saída – 2005
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mas também como agente transformador para as demandas mais urgentes da sociedade. O professor José Geraldo
de Souza, pró-diretor acadêmico na época, relembra que a reformulação foi muito importante porque coincidiu com
mudanças também na avaliação da educação superior:

Naquele momento, a avaliação da educação superior
estava no auge e nós já pensávamos na necessidade de
repensar o modelo acadêmico levando em consideração
o perfil do egresso. As disciplinas de economia, sociologia,
administração, empreendedorismo, meio ambiente e
humanidades foram introduzidas em salas de aula e
em atividades curriculares complementares. Inovamos,
agregamos qualidade.

IV Olímpiada de Programação – 2009
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P ZER O
Os cursos do Inatel são divididos em períodos,
conhecidos como P1, P2, até P10, no caso das
engenharias com duração de cinco anos. Mas desde
2006, existe o chamado PZero. É o carinhoso apelido
que recebeu o Programa de Iniciação à Engenharia,
criado para auxiliar a inserção de novos alunos no
ambiente acadêmico. Os candidatos aprovados no
Vestibular de Verão, que só começam a graduação
no segundo semestre, podem participar de quase
três meses de atividades gratuitas. Os jovens têm
aulas de ciências básicas, oficinas de eletrônica,
educação empreendedora, além de visitas técnicas
a empresas da área de tecnologia.
Feira Tecnológica do Inatel – Fetin
Entre as atividades complementares, merecem destaques a Semana Tecnológica e Cultural do Inatel, o Festitel –
Festival de Arte e Cultura do Inatel, a Semana do Engenheiro Empreendedor, a Semana da Computação e a Rádio
Experimental na Internet, que serviu como um preparativo para o que viria a se tornar a Rádio Educativa Inatel. A
Fetin também ganhou mais incentivo e os alunos puderam desenvolver não apenas a habilidade técnica, através
dos projetos, mas também o lado empreendedor. Em 2004, foi criado o programa de bolsas de iniciação científica
com recursos da própria instituição e de órgãos de fomento como a Fapemig e Funttel. Nesse mesmo ano, a
Semana Internacional das Telecomunicações passou a ser o International Workshop on Telecommunications, o
IWT, realizado com a colaboração da Unicamp e do IEEE-MG.
O professor Wander Chaves assim avalia essas mudanças:
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A reestruturação e modernização curricular foi
um passo importante para agregar um ambiente
favorável às competências técnico-científicas; o
empreendedorismo como uma ação para desenvolver
a capacidade de sonhar e realizar; a cultura como
elemento de humanização e de alteração da
consciência e a ética como força capaz de exercitar
a crítica e ajudar os futuros engenheiros a decidirem
melhor quando confrontados com os dilemas da vida.
Nesse período, o Inatel se consolidou como uma instituição parceira do mercado de tecnologia. A área de
desenvolvimento alcançou novos mercados. Em 2003, tornou-se a primeira instituição de ensino e pesquisa
brasileira a atingir o CMM2 - Capacibility Maturity Model, modelo reconhecido mundialmente que atesta a
maturidade e capacitação de uma equipe de desenvolvimento de software. Dentro do Competence Center, foram
criados o Núcleo de Gestão Tecnológica e Inovação - NGTI - focado na busca de recursos provenientes das políticas
públicas de incentivo à ciência e à tecnologia e, assim, promover a inovação - e a Divisão de Negócios, responsável
pela oferta de conhecimentos e serviços gerados no Inatel às empresas nas áreas de Treinamento, Software,
Hardware e Ensaios e Calibração. Tais ações, aliadas às políticas de incentivo a PD&I entre empresa privada e
instituições de ensino e pesquisa, resultaram na expansão do Inatel, como afirma o pró-diretor de Tecnologia e
Inovação na época, professor Marcelo de Oliveira Marques:
Foi um momento em que o Inatel, através do ICC,
assumiu outro posicionamento perante o mercado.
Transformou-se em uma referência não apenas
de ensino, mas também no desenvolvimento e
transferência de serviços e produtos para a área de
tecnologia.
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De 2002 a 2010, foram obtidos mais de R$ 92 milhões
em contratos assinados através de órgãos de fomento
e parcerias com empresas da área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, entre as quais figuram
Benchmark, Motorola, Leucotron, Linear, Huawei,
Ericsson, ZTE, CPFL, TV Globo, Oi e Vivo. As tecnologias
desenvolvidas através dessas parcerias ganharam
o mundo, como as Redes Inteligentes utilizadas
pela Ericsson e o software de gestão utilizado pela
Benchmark em suas fábricas no México, França, Suécia,
Alemanha, Índia, Romênia e Singapura. Junto com a
Sense Eletrônica, o Inatel implantou, em 2005, uma
Câmara Anecóica que fez o Laboratório de Calibração
do Instituto ser credenciado, em 2008, pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – Inmetro, com capacidade de realizar testes
de compatibilidade magnética para homologação de
produtos junto à Anatel.

Câmara Anecóica instalada em parceria com a
Sense Eletrônica em 2005

Nesse período, foram mais de 1220 cursos entre pósgraduação, educação continuada e treinamentos, a maioria dos quais ministrada em empresas da área de Tecnologia
da Informação e Comunicação. Em 2008, engenheiros da Rede Globo de Televisão fizeram a pós-graduação do Inatel
em TV Digital dentro da própria emissora. Neste mesmo ano, o Inatel também venceu uma licitação internacional e
foi responsável pela pós-graduação em Regulação em Telecomunicações para duzentos funcionários da Anatel, em
Brasília. Com financiamento da União Internacional de Telecomunicações (UIT), o trabalho incluiu o desenvolvimento
de material didático específico, além de palestras com especialistas em regulação de 13 países.
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Formatura de funcionários da Rede Globo no Curso de Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações. À
mesa, a partir da esquerda: o gerente técnico de Educação Continuada, Rinaldo Carvalho, o diretor de Engenharia
da Rede Globo, Raymundo Barros, e o diretor do Inatel, professor Wander Wilson Chaves – 2008
Todo esse relacionamento entre mercado e instituição trouxe ganhos importantes para os profissionais formados
pelo Inatel que, desde a graduação, têm um estreito contato com a prática. Esse ensino é realizado em vários
laboratórios. Muitos deles criados e modernizados em razão dessas parcerias. Os exemplos são muitos: a Ericsson
estabeleceu no Inatel um laboratório mundial para o desenvolvimento de redes inteligentes; a Stracta doou os
equipamentos do espaço para estudo de VoIP (Voice over IP); a Huawei fez doações para os laboratórios de
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redes IP (Internet Protocol) com VoIP; e, em 2010, a ZTE doou dois milhões de dólares em equipamentos para os
novos laboratórios de redes móveis e fixas. A multinacional chinesa passou para o Inatel a responsabilidade de
treinamento dos clientes brasileiros da empresa. Entre iniciativas do Inatel e empresas parceiras, foram criados e
modernizados 25 laboratórios tecnológicos entre 2002 e 2010.

Ambiente de Desenvolvimento de Software – projeto
Ericsson

Detalhes dos equipamentos do laboratório de VOip

Detalhes dos equipamentos do laboratório de VOip

Convênio Inatel: Assinatura do acordo de doação dos
equipamentos pela ZTE ao Inatel, em 2010
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T V

D I G I T A L
Com certeza, o que marcou a trajetória do Inatel nesse
período e a partir daí consolidou a imagem do Instituto como
uma referência nacional e internacional em pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia foram os estudos em TV Digital,
projeto importante para todas as áreas da instituição.
Foi ainda em 1999 que um grupo de especialistas entusiastas
iniciou, de maneira independente, os estudos sobre a camada

Laboratório de TV Digital

física do sistema de TV Digital. Tempos depois, pesquisadores
do Inatel e da Linear Equipamentos Eletrônicos, hoje

Hitachi Kokusai Linear, uniram-se para apresentar um projeto ao governo federal. E a partir de março de 2003,
efetivamente começaram os trabalhos para pesquisa e desenvolvimento de sistemas de transmissão de TV Digital,
independentemente do padrão que viria a ser adotado no Brasil. O projeto foi assinado em 18 de dezembro de 2002
pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com recursos do Fundo Setorial para Desenvolvimento Tecnológico
das Telecomunicações (Funttel) na ordem de R$ 6,4 milhões. A aprovação desse projeto teve apoio decisivo do
ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações, Maurício Abreu, que estudou na ETE. O professor Adonias
Silveira, colega de turma de Maurício e gestor do grupo de TV Digital do Inatel na época, relembra essa passagem:
Eu estava em Brasília e sabia que o Maurício Abreu estava
no Ministério. Contei que estava no Inatel e queríamos
desenvolver pesquisa na área de transmissão de TV Digital e
estávamos buscando o apoio da Finep. No mesmo dia, recebi
um telefonema de um gerente de projetos da Finep marcando
uma reunião no Rio de Janeiro. Voltei para o Inatel e ficamos
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TV Digital

uma semana fazendo o projeto reverso,

V I S I T A D O V I C E- P R ES I D ENT E

especificando de quais equipamentos iríamos

No dia 18 de julho de 2003, o Inatel recebeu a

precisar, o pagamento de professores e

visita do vice-presidente da República, José Alencar,

pesquisadores, bolsas de iniciação científica,

do Ministro das Comunicações, Miro Teixeira, e

bolsas de mestrado. Ao todo foram 16 bolsas.

do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia,

Buscamos parcerias, procuramos a Unicamp,

Bilac Pinto. Eles vieram conhecer as pesquisas na

a Universidade Federal de Santa Catarina,

área de TV Digital que estavam sendo realizadas

a Universidade Tecnológica do Paraná e

no Instituto em parceria com a empresa Linear,

montamos uma equipe. Havia momentos

hoje Hitachi Kokusai Linear. O ex-aluno do Inatel e

em que eram 64 pessoas trabalhando nesse

diretor da Linear, José de Souza Lima, relembra a

projeto.

conversa bem-humorada com o vice-presidente,
após a apresentação dos trabalhos: “Veio uma

Com os recursos financeiros, foi criado o

comitiva, fizemos uma apresentação e depois teve

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento

um café com pão de queijo. O vice-presidente José

em TV Digital do Inatel, um dos mais completos

Alencar falou pra mim assim: ‘Senhor, parabéns!

do país, com equipamentos importados da

Quero confessar uma coisa pra você, não esperava

Alemanha e dos Estados Unidos. Pelo convênio,

ver o que vi aqui. Quando vi do avião essa mata, não

o Inatel deveria estudar os três padrões de

imaginei que desse capim gordura pudesse surgir

transmissão existentes – americano, europeu

esse tipo de tecnologia.’ Foi divertido!”

e japonês – e apresentar um transmissor
comercial em qualquer dos padrões. A Linear
já tinha atuação forte na área de transmissão
analógica e sabia da demanda existente para exportação do padrão americano e, por isso, o primeiro produto
desenvolvido no projeto foi um transmissor de sinais digitais no padrão ATSC, que logo ganhou os mercados dos
Estados Unidos, Canadá e México. O primeiro transmissor foi comercializado para Indianápolis e está em operação
até hoje.
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TV Digital: Entrevista
a TV Globo

Primeira transmissão de TV Digital com equipamentos 100% nacionais. A partir da esquerda: pró-diretor de
Desenvolvimento Institucional do Inatel e presidente da Finatel, prof. Adonias Costa da Silveira, diretor administrativo
da Linear, Carlos Alberto Fructuoso, e o diretor do Inatel, prof. Wander Wilson Chaves – 2005

A pesquisa repercutiu no país por ter resultado na primeira transmissão aberta de TV Digital do Brasil com sistema
de transmissão totalmente nacional, desenvolvido e fabricado no país. Aquele 12 de janeiro de 2005 está marcado
na memória de muita gente. A exibição das imagens no canal 25 UHF, liberado pela Anatel para os testes, foi
aberta ao público e atraiu pesquisadores, estudantes, autoridades, empresários e jornalistas. As imagens foram
transmitidas da sede da Linear para um receptor de TV digital de alta definição, instalado no campus do Inatel. Uma
distância de pouco mais de um quilômetro entre a transmissão e a recepção que coroavam um trabalho iniciado
havia dois anos e que expandiria a visibilidade e atuação do Inatel. O professor Adonias resume o significado desse
momento:
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Foi o desfecho de um sonho. A TV Digital era algo que
estava lá na frente: as dificuldades tecnológicas, a falta de
conhecimento, as dificuldades a serem superadas. Quando
se começou a testar, não se conseguia sincronizar. Melhora
daqui, melhora dali. Quando a gente conseguiu, foi um
sonho. É difícil descrever a emoção.
Com

essa

primeira

etapa

concluída,

os

pesquisadores do Inatel propuseram ampliar
os estudos, com a mesma verba, e desenvolver
outro transmissor. A proposta foi aceita pela
Finep e, dessa vez, no padrão japonês, já se
percebendo o rumo das discussões sobre o
assunto no Brasil. Em um projeto paralelo,
também financiado pelo governo com aporte de
R$ 2,8 milhões, o Inatel participou da criação de
um novo sistema de modulação genuinamente
Equipe integrante das pesquisas e desenvolvimento em
TV Digital do Inatel e Linear, a partir da esquerda: Carlos
Augusto Rocha, Luciano Leonel Mendes, Juliano Ferreira
Silveira, Cleomárcio Almeida e Marcelo Carneiro

brasileiro, denominado de Modulação Inovadora
do Sistema Brasileiro de Televisão Digital
(MI-SBTVD). O MI-SBTVD apresentava um
desempenho muito superior aos já existentes.

Com menor potência de transmissão, mantinha a qualidade da imagem. Entretanto, o governo federal decidiu
adotar o sistema de modulação utilizado no Japão, adaptado-o aos padrões brasileiros, o ISDBT-Tb. A decisão
foi anunciada em junho de 2006 e, mais uma vez, o Inatel esteve presente. Desenvolveu o transmissor no novo
padrão, que logo foi comercializado pela Linear para várias emissoras brasileiras. Os Jogos Panamericanos de
2007, realizados no Rio de Janeiro, foram transmitidos em sinal digital pela Rede Bandeirantes de Televisão, com
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equipamentos desenvolvidos pela parceria Inatel/Linear, antes mesmo da inauguração oficial da TV Digital no
Brasil, que ocorreu no dia 2 de dezembro desse mesmo ano. O ex-aluno do Inatel e um dos fundadores da Linear,
José de Souza Lima, relembra o trabalho dessa época:
Era muito sanduíche e Coca-Cola porque não tinha hora. O
transmissor para os Jogos Panamericanos ficou pronto às
quatro horas da manhã. Eram alunos do Inatel, professores do
Inatel e engenheiros da Linear trabalhando juntos na escola
e na empresa. E todos queriam a mesma coisa: colocar para
funcionar. Quando o Brasil finalmente definiu que seria o
padrão japonês a seguir, a gente já tinha um conhecimento
muito grande no desenvolvimento de vários produtos que
compõem o transmissor de TV Digital. Isso resultou em um
desenvolvimento rápido a ponto de, em 2 de dezembro de
2007, a maior parte dos sinais disponíveis para captação na
cidade de São Paulo serem provenientes de transmissores
fabricados em Santa Rita do Sapucaí, resultado dessa parceria
do Inatel com a Linear.
O Inatel também participou de outros projetos na área de TV
Demonstração da Modulação Inovadora
para o Sistema Brasileiro de TV Digital

Digital, como o desenvolvimento de um set top box, unidade
receptora e conversora de sinal digital para ser utilizado em
aparelhos de televisão analógica, que recebeu o apoio do

Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O ex-diretor Wander Wilson Chaves resume o
significado dessas pesquisas para o desenvolvimento da instituição:
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significativamente com a manutenção do

EM D EF ES A
NACIONAL

mestrado no Inatel, agregou valor à pesquisa

Um momento de tensão institucional foi vivido em

científica e fortaleceu muito a instituição,

março de 2006, no auge das discussões sobre

trazendo visibilidade nacional diferenciada.

qual padrão de TV Digital seria adotado no Brasil.

O

projeto

TV

Digital

contribuiu

DA

T EC NO LO G IA

Com iniciativa do Diretório Central dos Estudantes,
alunos do Inatel participaram de um protesto no
Distrito Federal para que o governo adiasse a
decisão e debatesse mais o assunto. Os estudantes
defendiam um padrão totalmente nacional. Durante
o protesto, um grupo de alunos se acorrentou em
frente ao Ministério das Comunicações. Três meses
O diretor de projetos da Linear Equipamentos
Eletrônicos, José de Souza Lima (ao centro)
e o responsável pelo projeto de TV Digital,
Prof. Adonias Costa da Silveira, apresentam
equipamentos a Miro Teixeira, Ministro das
Comunicações – 2003

depois, em 29 de junho, o decreto 5.820 oficializou
a escolha do padrão nipo-brasileiro – o ISBD-Tb para
a implantação da TV Digital no Brasil.

No período das pesquisas em TV Digital, o Inatel recebeu a visita de importantes representantes do governo federal
que vieram conhecer o projeto como o vice-presidente da República José Alencar, o ministro das Comunicações,
Miro Teixeira, em 2003, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, em 2004, do ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio
Rezende, em 2005, e do ministro das Comunicações, Hélio Costa, em 2006.
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Professor Wander Wilson Chaves, o vice-presidente da República José Alencar, o ministro das Comunicações,
Miro Teixeira, o presidente da Finatel, Adonias Costa da Silveira, e o deputado federal Bilac Pinto, em 2003.

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, visitou
o Inatel durante as comemorações dos 40 anos da
instituição, em 2005

O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia,
entre o professor Wander Wilson Chaves e Adonias
Silveira, em visita ao Inatel em fevereiro de 2010
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As pesquisas na área resultaram na primeira pós-graduação em TV Digital do Brasil, curso que já formou profissionais
tanto em Santa Rita do Sapucaí quanto em outras cidades, como São Paulo e Manaus. Em 2010, o Inatel inaugurou
um projeto piloto de ensino a distância, também com o foco na TV Digital. A projeção do Inatel ultrapassou
fronteiras e os especialistas abriram novas frentes de trabalho em outros países da América Latina e da África, que
também estudavam implantar o padrão nipo-brasileiro de TV Digital. Treinamentos e consultorias foram oferecidos
a profissionais da Argentina, Chile, Venezuela,

Consultoria Governo
de Angola

Equador, Peru, entre outros países.
E, assim, o Inatel aumentou os incentivos para
a internacionalização do Instituto. Em 2006,
foram ministrados os primeiros cursos do Inatel
fora do Brasil, para a MS Telecom, de Luanda,
em Angola. Neste mesmo ano, o Inatel ganhou,
em parceria com a Guerreiro Teleconsult (GT) –
empresa de consultoria especializada na área de
Comitiva de Angola com a presença da vice-ministra
de Correios e Telecomunicações de Angola, Ana Maria
Ribeiro Guimarães (ao lado do diretor Wander Wilson
Chaves) – 2007

telecomunicações, uma licitação internacional
para implementar um Instituto Superior de
Tecnologia da Informação e Comunicação (ISUTIC)
na capital angolana. Empresas, universidades e

centros de pesquisa da Europa, Estados Unidos, Moçambique e Brasil receberam convite para participar da licitação.
O serviço contratado pelo Ministério dos Correios e Telecomunicações de Angola envolveu, inicialmente, recursos de
1,5 milhões de dólares e o Inatel foi responsável pelas áreas pedagógica e acadêmica do ISUTIC.
A partir daí, a relação com Angola só cresceu. Em 2009, foi realizado o primeiro vestibular do Instituto em Luanda e,
desde então, jovens de lá vêm estudar em Santa Rita do Sapucaí. Neste mesmo ano, surgiu o Prointer – Escritório
de Assuntos Internacionais, focado na expansão do Inatel em outros países em todas as áreas em que atua.
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O ano de 2010 marca a expansão da graduação. O Inatel foi a sexta instituição do Brasil a oferecer um curso de
Engenharia Biomédica, uma área nova que começou a ser incentivada em todo o Vale da Eletrônica anos antes.
O projeto “Engenharia Biomédica para o Vale da Eletrônica” previa a construção de um hospital na cidade, o
oferecimento de cursos de formação de profissionais para atuar na área de tecnologia para a saúde e o incentivo
à abertura de empresas de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos. O professor Fabiano Valias de
Carvalho, coordenador do curso de Engenharia Biomédica, conta como foi a introdução da nova área no Instituto:
Quando os médicos que planejavam a construção de um
novo hospital na cidade apresentaram a ideia do curso
de Engenharia Biomédica, todos ficaram surpresos. Eles
mostraram ementas, a estrutura de aulas. O Inatel começou
a promover vários eventos sobre tecnologia voltada para
a saúde. Em 2003, foi criado o Grupo de Estudos em
Engenharia Biomédica do Inatel (GEEBI). O GEEBI tinha
por objetivo orientar os projetos de iniciação científica na
área, realizar um trabalho de cooperação com empresas de
tecnologia para a saúde e também estudar a viabilidade de
implantação de cursos de Engenharia Biomédica no Inatel.

Os próximos acontecimentos mostrariam a conclusão do grupo. Com o apoio de professores da Unifei, em
Itajubá, da Univap, em São José dos Campos, além de médicos de Santa Rita do Sapucaí, o curso de extensão
em Engenharia Biomédica foi aberto em 2004 para alunos da graduação com grande sucesso. Eram 30 vagas
para 180 interessados. Dois anos depois, foi iniciada a pós-graduação e, em 2010, a graduação em Engenharia
Biomédica. A formação de profissionais na área surtiu o efeito esperado: empresas do Vale atuando na área de
tecnologia para a saúde, além de muitos ex-alunos em hospitais e indústrias do setor. O cuidado com a abertura
deste novo curso é destacada pelo professor José Geraldo:
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O Inatel sempre se pautou pelo seguinte: fazer as
coisas devagar e bem feitas, procurar o momento
certo, sem pressa. Observe o cuidado que foi tomado,
até porque era fora da nossa área a princípio. Veio
todo um aprendizado para depois se criar.

Laboratório de Engenharia Biomédica com turma da
pós-graduação – 2008
Se foi através da educação tecnológica que Santa Rita do Sapucaí se transformou no Vale da Eletrônica, a educação
também foi adaptada à nova realidade e, desde 2010, o Inatel passou a oferecer cursos noturnos, com duração
menor, de três anos. Os cursos de Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Automação Industrial
foram criados para atender a uma demanda crescente na região, que via aumentar substancialmente o número
de empresas e, com isso, também a necessidade de profissionais especializados, com boa formação prática. E,
novamente, o curso de pós-graduação
surgiu primeiro.
Também em 2010, foi inaugurado o
Centro de Integração Científica, Cultural
e Tecnológica, o prédio 5. Iniciado na
Centro de Integração
Científica, Cultural e
Tecnológica

gestão do professor Pedro Sérgio, é o
símbolo da evolução do Inatel ao longo
dos anos, espelhada na tradição de seu
ensino, empreendedorismo e espírito de
comunidade.

Prédio 5 – Centro de Integração Científica, Cultural e
Tecnológica do Inatel – 2010
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Inauguração do prédio do CICCT – A partir da esquerda: deputado federal Olavo Bilac Pinto Neto, assessor de
administração acadêmica, prof. Pedro Sergio Monti, diretor do Inatel, prof. Wander Wilson Chaves, pró-diretor de
Desenvolvimento de Tecnologias e Inovação, prof. Marcelo de Oliveira Marques, deputado estadual, Dalmo Ribeiro,
vice-diretor do Inatel, Carlos Roberto dos Santos, pastor Luiz Henrique e o padre Reinaldo – 2010

Centro de Memória Inatel

Campus do Inatel – 2010

Primeira missa celebrada em Espaço Ecumênico do
Inatel – 2010

Área de estudos na Biblioteca Olavo Bilac Pinto
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Teatro Inatel com capacidade para 820 pessoas

A construção de seis mil metros quadrados engloba modernos laboratórios, área de convivência e estudo, a
biblioteca Ministro Olavo Bilac Pinto, com rico acervo físico e online, um amplo espaço para eventos e atividades
culturais e sociais, o Centro de Memória, criado na época para a pesquisa e preservação da história do Instituto
e da cidade de Santa Rita do Sapucaí, além do Teatro Inatel, um dos mais modernos do Sul de Minas, com mais
de novecentos metros quadrados e 820 lugares. A inauguração do novo prédio e do Teatro Inatel foi realizada em
outubro de 2010, com a primeira atração do programa Inatel Cultural que, desde então, oferece atividades para
a comunidade, como shows, peças teatrais, exibição de filmes, etc. O professor Wander Chaves afirma que as
ações desenvolvidas tinham o objetivo de fazer a instituição forte no campo técnico-cientifico, mas também uma
instituição humanizada:

Inatel - SONHO E REALIDADE
130

Para

os

estudantes,

professores

e funcionários do Inatel, o CICCT
representa um esforço significativo
na missão de formar profissionais de
modo integral, capazes de conviver e
aceitar diferentes visões de mundo,
favorecendo, assim, o desenvolvimento
de soluções tecnológicas criativas a
serviço da melhoria das condições de
vida da população.
Show de Renato Teixeira na inauguração do Teatro Inatel
Outras melhorias foram realizadas em todo o campus nesses oito anos de gestão. Com obras de acessibilidade, os
prédios 1 a 4 foram interligados com passarelas, o projeto paisagístico foi revitalizado e novas áreas de convivência
e estudo foram criadas, além de um espaço ecumênico, inaugurado em 2010. Nesse mesmo ano, houve mudança
na presidência da Finatel depois de 25 anos. O professor José Geraldo de Souza assumiu o cargo no lugar do
professor Adonias Silveira.
As ações com a comunidade também ganharam destaque, inclusive com a criação de uma Pró-Diretoria de Extensão
Comunitária. No período de oito anos, o Inatel contribuiu de alguma forma com mais de 70 associações e entidades
de Santa Rita do Sapucaí e região. O projeto Cas@Viva, lançado no final da gestão do professor Pedro Sergio, com
cursos de alfabetização tecnológica para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, foi implementado com
grande sucesso e ganhou novas ações nas gestões de 2002 a 2010. Envolveu alunos e professores das escolas da
rede pública de ensino de Santa Rita do Sapucaí – Sanico Telles, Dr. Delfim Moreira, Luiz Pinto de Almeida, Sinhá
Moreira e José Ribeiro de Carvalho em atividades culturais, esportivas e de sustentabilidade. O professor Carlos
Roberto dos Santos, vice-diretor nas gestões de 2002-2006 e 2006-2010, e pró-diretor de Extensão Comunitária
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Alfabetização Tecnológica para Inclusão
Social – foco das atividades do programa
Cas@Viva

A partir da esquerda: Luiz Joubert Garcia Borsato, primeiro
pedagogo da Cas@Viva, o vice-diretor do Inatel, prof. Carlos
Roberto dos Santos, aluno participante da Cas@Viva e o
diretor do Inatel, prof. Wander Chaves durante Expo Fome
Zero - 2004

na época, se emociona quando fala da consolidação do programa:
A Cas@Viva foi a porta de entrada para a comunidade. O
Inatel sempre foi muito bom para Santa Rita do Sapucaí,
porque proporcionava visibilidade para o município, mas
o povo da cidade não usufruía. Quando começamos a
trazer os alunos e professores das escolas públicas para
a instituição foi um sonho. Eu me senti realizado. Foi uma
forma de retribuir à cidade que acolheu o Inatel. Por meio
da Cas@Viva, a gente vislumbrou todas as outras ações
que realizamos para integrar o Inatel e a comunidade.
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Em 2007, foi criado o importante projeto de responsabilidade socioambiental do “lixo eletrônico”, que envolve
empresas, a comunidade santarritense e da região no recolhimento de materiais como pilhas e eletrônicos que
recebem a destinação correta.

Arrecadação de Lixo Eletrônico – conscientização sobre preservação ambiental
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G R A N D E C O N QU I S TA
Foi nesta década que a Finatel teve uma grande conquista, depois de anos de discussão no âmbito
administrativo e judicial. Em 2007, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao declarar que a instituição
tinha direito adquirido à renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS, reconheceu a imunidade tributária da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, em
face de sua qualidade de entidade de educação sem fins lucrativos. Foi uma decisão importante para
a estabilidade econômico-financeira da mantenedora do Inatel. Quem conta a passagem é o assessor
jurídico do Instituto, o advogado Júlio Cezar Caponi:
“Em 2003, a Finatel teve o seu Certificado de Entidade de Beneficência de Assistência Social (CEBAS)
cassado, em face de uma representação injusta e ilegal feita por um agente fiscal do INSS. A imposição
fiscal decorrente dessa cassação, na época, em termos financeiros, era de valor muitíssimo elevado,
praticamente impagável. Porém, quem tem imunidade tributária garantida pela Constituição Federal,
que está acima de todas as isenções tributárias previstas em lei, não precisa ter nem manter esse
certificado. Fizemos a defesa de todo o processo administrativo que, como se esperava, culminou em uma
decisão do então Ministro da Previdência Social, rejeitando todos os argumentos postos em defesa da
instituição. Contra esta decisão administrativa, impetramos Mandado de Segurança perante o STJ, onde
foi possível obter uma liminar que suspendeu os efeitos da decisão proferida no processo administrativo.
Em 2007, esta liminar foi confirmada no julgamento de mérito do Mandado de Segurança, que concedeu
a segurança definitivamente. A União ainda tentou reverter a decisão, mas ao recurso por ela interposto
foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a concessão da medida impetrada. A partir de
então, a Finatel não sofreu mais ameaça de autuação por não ter o CEBAS”.
A imunidade tributária está prevista na Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), estava na
Constituição de 1967 e foi mantida na Constituição de 1988 (art. 150, VI, c, e art. 195, § 7.º), para a
proteção e incentivo da iniciativa privada que faz, sem intenção de lucro, o papel do Estado nas áreas
assistencial, saúde e educação. Os recursos que as entidades deixam de arrecadar são aplicados na
consecução dos seus objetivos estatutários.
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E M P R E E N D E D O R I S M O

R E C O N H E C I D O

Todo o legado de empreendedorismo que marca a criação
do Inatel e do Vale da Eletrônica culminou em grandes
reconhecimentos no ano em que a instituição completava
40 anos. Em 2005, foram três prêmios: “Melhor Programa
de Incubação de Empreendimentos Inovadores do
País” e “Melhor Projeto de Promoção da Cultura do
Empreendedorismo Inovador”, conferido pela Associação
Nacional das Entidades Promotoras do Empreendedorismo
Inovador (Anprotec), e também o prêmio “Melhores
Universidades – categoria Empreendedorismo”, organizado
pelo Guia do Estudante, uma das principais publicações na
área de educação do Brasil, que concedeu também, pela
primeira vez, 4 estrelas ao curso de Engenharia Elétrica
do Instituto, em 2010. E qual o “segredo” para o sucesso
Inatel recebe prêmio
Empreendedor do país

de

Melhor

Ensino

do empreendedorismo do Inatel? Quem dá a resposta é o
coordenador do NEmp, Rogério Abranches da Silva:

Assim como em outras áreas do Inatel, o segredo é o pioneirismo.
O NEmp foi criado em 1999 e, desde então, aplicamos muitas
metodologias. Em 2005, estávamos adiantados nesse processo,
tínhamos muitos resultados a apresentar e veio o reconhecimento
nacional. As atividades de empreendedorismo do Inatel estão
diretamente alinhadas com a necessidade de formação de nosso
aluno, em todos os cursos. Esse é um diferencial que se tornou
referência de educação empreendedora.

Inatel - SONHO E REALIDADE
135

A P L A N I L H A P R EM I AD A
O professor Pedro Sergio Monti, pró-diretor de
Administração na gestão do professor Wander,
relembra que um grande investimento foi realizado
em 2007 para a modernização tecnológica da gestão
do Inatel, através de um software que integrava
Prêmio de Melhor Programa de Incubadora
pela Anprotec. A partir da esquerda: Rogério
Abranches da Silva, coordenador do NEmp,
os professores Wander Wilson Chaves e
Mário Augusto de Souza Nunes, e o assessor
jurídico do Inatel, Júlio Caponi

áreas acadêmica, administrativa e financeira da
instituição. “Todas as informações estavam em
planilhas de Excel, feitas de forma amadora. Eram
quase mil planilhas e chegou-se a um ponto em
que tudo poderia travar. Por isso, integrou-se em
um software de gestão que atende a instituição até

Os resultados foram tão positivos que muitas
das ações entraram para a grade curricular
obrigatória dos estudantes a partir de 2007,
como o desenvolvimento de uma empresa
simulada, em que os alunos devem criar
um produto ou serviço e fazê-lo render
financeiramente de maneira real. Mas, além
das atividades complementares curriculares,
as outras ações de empreendedorismo que

hoje”.
Foi desenvolvida também uma planilha acadêmica
com novas funcionalidades, que permitiram aos
professores divulgarem as notas dos alunos
diretamente para os e-mails dos estudantes e da
secretaria da escola. A solução, desenvolvida pelos
especialistas da Seção de Software Administrativo
do Inatel, foi premiada em segundo lugar em um
concurso nacional da Microsoft.

não são obrigatórias têm grande adesão dos
estudantes.
Sob a coordenação do NEmp, a Empresa Júnior do Inatel – CP2eJr foi reaberta em 2003 e, no ano seguinte, foi
criada a Pré-Incubadora de Empresas, com o objetivo de assessorar os alunos no desenvolvimento de projetos de
inovação que, no futuro, podem chegar ao mercado. Destaque também para eventos como a Semana do Engenheiro
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Empreendedor,
Empreendedor

do

Colóquio

Moderno

e

do

JO R N A L E R EV I S T A

Café

Em outubro de 2003, foi criado o Jornal do Inatel, publicação

Empresarial, esse último voltado para

enviada à casa de alunos e ex-alunos, além de parceiros e

as empresas incubadas e graduadas.

imprensa regional. De março de 2004 a outubro de 2010, foram
publicadas edições semestrais da Revista Inatel Educação +

O Instituto também reforçou a atuação

Tecnologia + Negócios, com tiragem de 15 mil exemplares, a

na disseminação do empreendedorismo

maioria deles encartada em revistas da área de Tecnologia da

no Vale da Eletrônica e região. Em

Informação e Comunicação de renome nacional.

2004, desenvolveu o software PRONTO!
em parceria com a FAI – Faculdade de
Administração e Informática, de Santa
Rita do Sapucaí, para a gestão de
incubadoras. Em 2007, a Incubadora
do Inatel foi nomeada âncora para
apoiar as incubadoras de Santa Rita do
Sapucaí e Itajubá em um projeto com
o aporte da Finep e também contribuiu
para a criação da 1ª Incubadora de
Empresas de Pouso Alegre e das escolas
técnicas de Brasópolis e Inconfidentes.

Nos anos de 2008 e 2009, participou de um seleto grupo do país, responsável pelo programa PRIME – Primeira
Empresa Inovadora, que envolveu 66 empresas de nove municípios do Sul de Minas e um investimento de mais de
7,5 milhões de reais. Desde 2009, a Incubadora tem a certificação da norma ISO 9001 e conta com um laboratório
de prototipagem para confecção de placas de circuito impresso para as empresas incubadas e também para alunos
e demandas do ICC.

Inatel - SONHO E REALIDADE
137

Participantes do projeto Prime – Primeira Empresa Inovadora – 2009

Baile em comemoração aos 45 anos do Inatel - 2010
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Professor Wander encerra este capítulo, destacando a humanização do campus:
“Sonhar e realizar coletivamente continuam sendo as principais
características de nossa comunidade. A realização desse sonho
decorre do esforço e da persistência

de uma comunidade

comprometida com a formação integral de nossos alunos e com a
humanização de nossa sociedade”

Paisagismo renovado

Áreas de convivência

Acessibilidade

Espaço ecumênico
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“Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade,
por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que
toda a criação autêntica é um dom para o futuro.”
Albert Camus

C E N T R O D E I N T E G R A Ç Ã O C I E N T Í F I C A ,
C U L T U R A L E T E C N O L Ó G I C A
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Fachada do Teatro Inatel

Interior do Teatro Inatel
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G E S T Ã O

M A R C E L O

D E

O L I V E I R A

M A R Q U E S

A nova década começou com uma
nova geração de ex-alunos à frente do
Instituto. Marcelo de Oliveira Marques e
Carlos Nazareth Motta Marins, formados
nos anos 90, assumiram a Diretoria do
Inatel, respectivamente como diretor e
vice-diretor, em dezembro de 2010 e
foram reeleitos para o período de 2014
a 2018. Um dos desafios dessa nova
gestão foi o de inovar para atender as
gerações que já nasceram no mundo da
tecnologia, cada vez mais conectadas.
Mas essa inovação está pautada no
mais tradicional papel da instituição: a
formação com excelência.
Professor Marcelo de Oliveira Marques

Ao longo desses últimos anos, o Inatel
cresceu e consolidou-se não apenas

como uma instituição voltada ao ensino, pesquisa e desenvolvimento, mas também à promoção social e econômica
em sua área de influência. Sem dúvida, um reflexo de toda uma história de perseverança, trabalho e inovação
constantes e da visão estratégica dos que hoje dão continuidade ao projeto de José Nogueira Leite.
As duas últimas décadas são marcadas pelo reconhecimento formal dessa trajetória iniciada nos anos 60, surgindo
de várias formas; do mercado – que cada vez mais encontra no Inatel Competence Center um parceiro para a inovação
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e desenvolvimento de serviços, processos e

C EN T EN Á R I O JN L

produtos para as diversas áreas tecnológicas;

Em 2012, o Inatel celebrou o Centenário do seu

dos novos alunos - que vêm para o Inatel em

idealizador e fundador, professor José Nogueira Leite.

busca de uma formação de excelência, que faz

Várias atividades foram realizadas em homenagem

do estudante um recém-formado diferenciado;

ao homem que contribuiu significativamente para

dos ex-alunos - parceiros para toda a vida, e,

as telecomunicações no Brasil e, em especial,

enfim, por prêmios – conquistados ao longo

para Santa Rita do Sapucaí. A filha de Nogueira

dos últimos anos por estudantes, professores

Leite, Maria Hortência Leite Netto, participou das

e pelo Inatel como um todo – considerado a

homenagens e expressou sua alegria ao constatar

melhor Instituição de Ciência e Pesquisa do

que o sonho do pai se concretizou. “Eu só tenho a

Brasil em 2012.

agradecer ao meu pai e ao pessoal que fez o sonho
dele se tornar realidade”. Entre as homenagens,
uma exposição sobre a vida e obra do idealizador
do Inatel foi organizada pelo Centro de Memória da
instituição.
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R E F O R M U L A Ç Ã O E C R E S C I M E N T O
G R A D U A Ç Ã O

D A

Se por mais de 40 anos, o Inatel foi referência no ensino, pesquisa e desenvolvimento com apenas um curso,
hoje mantém a excelência com novas graduações. Quatro delas foram iniciadas na gestão do professor Wander –
Engenharia de Computação, Engenharia Biomédica, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia de Redes de
Computadores (que formou seus últimos alunos em 2016) – e quatro a partir de 2012 - Tecnologia em Gestão de
Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção e Engenharia de Software, que
começa em 2019. Cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil também foram submetidos
e aprovados pelo MEC na avaliação in loco e aguardam aprovação final para oferecimento nos próximos anos.
Assim que assumiram a Diretoria do Inatel, os professores Marcelo de Oliveira Marques e Carlos Nazareth Motta
Marins iniciaram uma reformulação na graduação, com um conjunto de mudanças nas disciplinas básicas, na prática
docente, no apoio oferecido aos alunos e nas atividades extracurriculares. O vice-diretor do Inatel e pró-diretor de
graduação, professor Carlos Nazareth, explica qual foi o objetivo dessas alterações:
Temos uma qualidade de egresso que tem que ser alcançada, mas muitos alunos
chegavam com dificuldades e elas persistiam por vários períodos. Uma das
medidas adotadas foi permitir que esse aluno passe por um período de adaptação
com a vida universitária e reveja alguns conteúdos do Ensino Médio para solidificar
conceitos importantes para a Engenharia. Oferecemos todas as ferramentas para
sanar as dificuldades e permitir o aumento da cobrança por resultado.
Conceitos inovadores de ensino estão sendo aplicados em salas de aula nos últimos anos e os monitores, que sempre
tiveram grande importância no Inatel, são capacitados em um programa específico. Antes do início do semestre letivo,
eles fazem um treinamento didático-técnico-pedagógico, com atividades de comunicação, inteligência emocional,
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desenvolvimento pessoal, além de aprimoramento das tecnologias que trabalham nos laboratórios. Eles também
integram a Avaliação do Desempenho Docente em Disciplina e são avaliados pelos alunos e também pelo professor
orientador.
Os últimos períodos também passaram por mudanças e inovações, como o Desafio Inatel, realizado em 2012, que
integrou os conteúdos curriculares em atividades que desafiavam os estudantes a buscarem soluções para problemas
da sociedade utilizando os conceitos da Engenharia. Os vencedores ganharam bolsas para cursos de mestrado,
especialização e até intercâmbio internacional.
Vale registrar uma novidade na formatura a partir de julho de 2011. Pela primeira vez, em mais de 40 anos, houve
formandos em Engenharia de Telecomunicações. O feito marca uma alteração realizada no nome do curso de
Engenharia Elétrica, modalidade Eletrônica. Nesse mesmo ano, uma das publicações mais importantes do país na
área da Educação – o Guia do Estudante – classificou o curso de Engenharia de Telecomunicações do Inatel no topo
do ranking. O Instituto foi a única faculdade de ensino privada de Minas Gerais com conceito excelente – 5 estrelas
– em um curso de Engenharia.
Outra mudança de grande valia tanto para os alunos, como para professores, coordenadores e o secretariado foi
na criação de mais variadas funções do sistema de serviços acadêmicos desenvolvido pelo próprio Instituto, o que
otimizou muitas tarefas.
O ano de 2012 marcou o início de dois cursos de graduação do Inatel. O de Tecnologia em Gestão de Telecomunicações
une duas expertises do Instituto – telecomunicações e empreendedorismo. Ele foi planejado depois de uma prospecção
de mercado que constatou a carência de um profissional com sólida formação em Tecnologia da Informação e
Comunicação e com habilidade para gerenciar. Já o curso de Engenharia de Controle e Automação veio fortalecer
a atuação do Inatel nesta área cada vez mais presente e necessária para o desenvolvimento do setor industrial
brasileiro. Um curso que nasceu maduro, com as experiências já adquiridas pela instituição nos cursos de graduação
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tecnológica e pós-graduação em Automação Industrial.
As inovações nos cursos do Inatel continuaram ao longo dos anos e uma reforma curricular passou a vigorar em
2017, depois de dois anos de um intenso trabalho envolvendo todos os professores da instituição. Foram realizadas
pesquisas com alunos, docentes, egressos e também visitas a instituições de ensino e empresas da área de
Engenharia e Tecnologia para saber ainda mais das necessidades e tendências do mercado. O resultado pode ser
conferido em salas de aulas, com metodologias ativas, como Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas e
no desenvolvimento de projetos envolvendo a carreira escolhida pelos alunos. Além disso, os estudantes têm mais
ferramentas computacionais desde o início dos cursos, uma necessidade apontada durante as visitas realizadas em
empresas, afinal vivemos a era da “Transformação Digital”, na qual o hardware, software e as redes de comunicação
estão cada vez mais integrados.
A revisão do projeto pedagógico e a reestruturação da grade curricular proporcionaram uma mudança até então
inédita na instituição. Os cursos de Engenharia do Inatel passaram também a ser oferecidos no período noturno,
além do integral. Tal novidade possibilitou atender pessoas que desejavam fazer uma graduação em Engenharia no
Instituto, mas que já atuavam no mercado de trabalho. A procura surpreendeu!
No segundo semestre de 2018, mais uma novidade: o início da primeira turma do curso de Engenharia de Produção,
que alia conhecimento das tecnologias mais utilizadas pela indústria a uma formação sólida nas tradicionais áreas de
gestão, com bastante prática.
Essa reformulação também refletiu em grandes investimentos na infraestrutura do campus, com reformas e a criação
de, pelo menos, 20 novos espaços. Salas de aulas foram transformadas em verdadeiros ambientes de aprendizagem,
com recursos inovadores. Receberam climatização, isolamento acústico e instalação de lâmpadas de LED. Aumentouse também o parque de informática disponível aos alunos e o acervo da biblioteca, que conta com mais de 29 mil
títulos e 48 mil exemplares, além dos periódicos em formato digital, como do Institute of Electrical and Electronics
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Novas Salas de Aula - 2018

Engineers – IEEE, a maior organização profissional técnica e científica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia
em benefício da humanidade.
Foram criadas outras áreas de convivência, um parquinho e uma piscina infantil, um espaço moderno para refeições
de alunos e colaboradores e, claro, um novo prédio inteiro, com quase 7 mil metros quadrados, tomado pelos projetos
de inovação e desenvolvimento do Inatel Competence Center com parceiros. Foram feitas reformas e ampliações no
centro poliesportivo, na academia, no auditório Aureliano Chaves, além da construção de mais uma área de lazer.
Esta última obra foi realizada com a aplicação integral do valor recebido pelo prêmio FINEP de Inovação, como a ICT
mais inovadora do Brasil, visando atender às necessidades da comunidade interna. Também foi criado o Projeto
de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP), que conta com cerca de 70 brigadistas. Os colaboradores
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C OM P E TI Ç Õ ES ED U C AT I V A S
Luta, futebol de robôs, games e programação. O que para muitos pode
parecer uma brincadeira ou passatempo é um aprendizado e tanto! O
incentivo do Inatel aos times de competições tem mostrado grandes
resultados. Uma das mais antigas é a equipe de programação, que
tem se destacado em importantes maratonas. Atualmente, o Inatel
está em destaque como uma das melhores classificadas entre as
faculdades privadas. Em 2013, o Instituto passou a ter um time de
robótica – a Robotbulls, que participa de competições nacionais e
internacionais nas categorias mini-sumô, futebol 2D, seguidor de linha
e Futebol VSS, da qual foi campeã latino-americana em 2017. Nos
últimos dois anos, o Inatel sediou a IRONCup, que se tornou a terceira
maior competição da área do Brasil, com a participação de estudantes

IronCup

de várias regiões.
Em 2016, o Instituto apoiou a criação de times de e-Sports, jogos
eletrônicos com participação de atletas profissionais em todo o mundo.
“Os jogos desenvolvem habilidades importantes como raciocínio
lógico, rápido, solução de problemas, estratégia e trabalho em equipe.
Não necessariamente o estudante que gosta de games hoje vai atuar

E-Sports

nisso no futuro. Mas o que ele aprendeu com essa prática vai ser
aplicado em outros projetos profissionais”, afirma o coordenador do
curso de Engenharia de Computação do Inatel, Guilherme Marcondes.
O Inatel também incentiva o desenvolvimento de games, com um
laboratório específico para esse fim e um gamejam – o Coding, Pizza &
Glory, considerado a maior competição indoor de Minas Gerais.
Gamejam
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especialistas, da área técnico-administrativa e de gestão da instituição, receberam incentivos em capacitação, com
cursos de MBA, especialização e idiomas e, em 2018, um novo plano de cargos e salários começou a ser implantado.
Ainda em 2018, o Inatel iniciou a implantação de sua usina fotovoltaica, que em um ano será capaz de atender a 75%
da necessidade de energia elétrica da instituição.
Em toda sua história, uns dos grandes diferenciais do Inatel sempre foram os laboratórios de última geração que
contribuem para uma formação completa dos futuros profissionais. E, nessa década, o campus se transformou.

Confraternização dos colaboradores
na nova área de lazer do Inatel - 2017

Espaço Kids - 2018

Academia foi reformada e integrada às atividades do
Inatel em Movimento - 2018

Piscina infantil - 2018

Break & Food para alunos e colaboradores - 2018
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Um dos primeiros laboratórios com conceito temático de aprendizagem, criado na gestão do professor Marcelo Marques,
foi o de Inteligência Artificial e Robótica, que proporciona um ensino técnico e lúdico ao mesmo tempo. Tem também o
laboratório de Computação Gráfica, Jogos e Aplicativos Móveis, que se encontra hoje dentro do CDG-Hub, um ambiente
completo voltado à formação diferenciada de nossos alunos. Os estudantes contam ainda com o laboratório Indústria
4.0, também utilizado para as práticas de automação e que simula ambientes industriais, além do Laboratório de IoT,
para as atividades de ensino e desenvolvimento de aplicações em Internet das Coisas.
Para o curso de Engenharia Biomédica, novos laboratórios foram montados nos últimos anos para atender às turmas
da graduação que formou seus primeiros profissionais em 2014. O Inatel foi a instituição pioneira do país a ter um
equipamento de Ressonância Magnética exclusivamente para ensino e pesquisa, que hoje integra o Laboratório de
Imagens Médicas, que conta ainda com aparelhos de raio-X, ultrassom, mamografia e tomografia. Também foram
criados o Laboratório de Tecnologias em Equipamentos Médicos, além do Hospital Lab, espaço que simula um ambiente
hospitalar real, e do Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Assistiva. O CDTTA foi iniciado em 2012,
fruto de uma parceria com o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
e financiado pela Fapemig. O objetivo do Centro é o desenvolvimento de inovações tecnológicas a um preço acessível para
pessoas com deficiência. As pesquisas e soluções
encontradas no laboratório vêm ganhando destaque
na área científica e a intenção é estreitar ainda mais a
relação com empresas e indústrias de tecnologia para
a transferência dessas inovações. Desde 2013, o
CDTTA integra a Rede Ibero-americana de Engenharia
e Tecnologias Emergentes para a Reabilitação de
Pessoas com Deficiência (Iberehabilita), que reúne
instituições da Colômbia, Cuba, Espanha, Argentina,
México, Peru e Brasil para o fortalecimento das
pesquisas e troca de conhecimentos.

Laboratório Indústria 4.0
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Novos Laboratórios

Coders, Developers & Gamers - CDG-Hub

Laboratório de Imagens Médicas

Laboratório de Física

Hospital Laboratório

Mais uma vez, as parcerias do Inatel com empresas de ponta na área da tecnologia e também com os órgãos de
incentivo à pesquisa fizeram a diferença na estruturação desses espaços dedicados à prática dos alunos. Muitos deles
foram ampliados ou criados do zero a partir da combinação de investimentos da fundação mantenedora do Instituto,
apoio de entidades como Fapemig, Finep e CNPq, e grandes empresas parceiras.
A estrutura do Inatel dedicada ao empreendedorismo é um exemplo dessas parcerias de sucesso. Em 2016, as
instalações da Incubadora e da Pré-Incubadora de Empresas e Projetos da instituição foram reformadas para

Inatel - SONHO E REALIDADE
152

melhor acomodar e atender às necessidades dos
empresários e equipes que integram o ecossistema
de inovação do Inatel. No mesmo ano, foi inaugurado
o moderno Laboratório de Criatividade, Ideação e
Inovação, que se tornou uma das imagens símbolos
da modernização do Instituto nos últimos anos. A
criação do espaço foi viabilizada por meio de um
programa do Ministério de Ciência, Tecnologia,

Laboratório de Criatividade, Ideação e Inovação

Inovações e Comunicações – MCTIC e contou
com recursos do CNPq. Em 2017, foi a vez do Fab Lab
Inatel complementar o ambiente maker, com modernos
equipamentos como impressoras 3D e máquinas de
prototipagem e corte a laser. O espaço segue o modelo
Fab Lab Foundation, originalmente desenvolvido pelo
MIT - Massachusetts Institute of Technology - um dos
líderes mundiais em investigação científica, tecnologia e
engenharia que incentiva as pessoas a terem acesso a
Novo ambiente da Incubadora de Empresas e Projetos

meios de criar e inovar. É destinado aos alunos e ex-alunos
que participam das atividades de empreendedorismo
da instituição, empresários residentes na Incubadora
e empreendedores da comunidade externa, que sejam
parceiros do Instituto. Espaços utilizados também pelos
participantes do Crowd Vale da Eletrônica, a primeira
iniciativa do país a integrar o programa de incentivo à
inovação Telefónica Open Future, desenvolvida por meio

FAB LAB Inatel

da parceria entre a Telefónica/Vivo, Ericsson e Inatel.
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R Á D I O E D U C A T I V A I N A T EL

Ouça a Rádio
Educativa Inatel

Carlos Eduardo Carvalho, da Huber Suhner, Marcelo de Oliveira Marques, diretor
do Inatel, Maximiliano Salvadori Martinhão, então secretário de Telecomunicações
do Ministério das Comunicações, José Geraldo de Souza, presidente da Finatel,
José Wilson Rocha, da JWSat, Daniel Mazzer, representando a Biquad, Edson José
Rennó Ribeiro, da Ativa Soluções e Mario Evaristo Barroso Vilela, da Ideal Antenas

Desde dezembro de 2011, a Rádio Educativa Inatel é transmitida em FM, na frequência
107,9 para mais de 30 cidades do sul de Minas, e está acessível pela Internet. A
autorização para o funcionamento foi dada pelo Ministério das Comunicações em
julho daquele ano. Desde então, vários investimentos foram feitos para ampliar o
estúdio já existente no campus. Além do apoio da Finatel, a emissora contou com
várias empresas, como a JWSat, a Biquad, a Ativa Soluções e a Ideal Antenas e a
Huber-Shuner.
A inauguração oficial da Rádio Educativa Inatel ocorreu em fevereiro de 2012, com a
presença do então secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações,
o ex-aluno Maximiliano Salvadori Martinhão. A Rádio Educativa é uma das mais ouvidas
na região do Sul de Minas e chegou a estar entre as dez mais ouvidas em todo o Estado.
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P E S Q U I S A
Os

laboratórios

dedicados

às

pesquisas

N A

V A N G U A R D A

também

receberam investimentos importantíssimos que mudaram
por completo o Prédio 2 do campus e fortaleceram
significativamente a pesquisa do Inatel, tornando-o
referência nos estudos científicos das tecnologias mais
avançadas do mercado. O WOCA (Wireless and Optical
Conver-gent Access) foi o primeiro laboratório do Brasil
idealizado e focado na aérea de fotônica de micro-ondas
e acesso convergente óptico-wireless. O espaço recebeu
investimentos do CNPq, MCTIC, Fapemig, além de outras

Pesquisas com fibra óptica no Laboratório WOCA
(Wireless and Optical Convergent Access)

19 instituições nacionais e internacionais, e conta com
uma rede óptica de 28 km totalmente dedicada à pesquisa. Foram feitos investimentos nos laboratórios de rádio
cognitivo e no laboratório do projeto Lambda, onde se desenvolvem importantes pesquisas na área de comunicação
digital. Foi criado ainda o ICT Lab (Information Communication Technologies Laboratory), que reúne as pesquisas
sobre a Internet do Futuro e o projeto NovaGenesis, propondo uma nova arquitetura de rede para a Internet. E, claro,
o Centro de Referência em Radiocomunicações – o CRR – que integrou as atividades já realizadas nos laboratórios
do mestrado e norteou as novas perspectivas da pesquisa do Inatel. Todos os laboratórios são interligados com uma
rede POL – Passive Optical LAN, de altíssima velocidade, com baixo custo operacional e baixo consumo de energia.
No caminho do fortalecimento da pesquisa e do ensino, foi retomado também o programa de titulação de docentes,
incluindo o pós-doutorado de professores em outros países, como Coreia do Sul e Alemanha. O Instituto tem oito
pedidos de patentes, sendo seis realizados desde 2015. A quantidade de publicações científicas do corpo docente do
mestrado cresceu 87% nos últimos oito anos, posicionando o Inatel como uma das instituições com maior produção
acadêmica per capita do país dentro da área de atuação de Engenharias IV, mesmo quando comparada com outras
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escolas que já possuem cursos de doutorado em andamento. O pró-diretor de pós-graduação e pesquisa, professor
José Marcos Câmara Brito, avalia essa evolução:
O Inatel, que sempre foi reconhecido por sua atuação nas áreas
de ensino e de inovação tecnológica, está agora se firmando como
uma instituição de peso também na área da pesquisa acadêmica e
aplicada. Os investimentos realizados nos últimos anos e o programa
de pós-doutorado contribuíram significativamente para tal. O
aumento na produção acadêmica e a maior projeção do Inatel na
área de pesquisa são significativos. Nossos docentes hoje colaboram
com pesquisadores de alguns dos principais centros de pesquisa do
Brasil e do mundo. Esta projeção, juntamente com o já reconhecido
potencial da instituição na área de inovação, resultaram na criação
do Centro de Referência em Radiocomunicações.
O Centro de Referência em Radiocomunicações – CRR foi implantado em 2016, em mais uma bem-sucedida ação
entre o Inatel, órgãos de fomento e o poder público. O Instituto foi escolhido para concentrar as pesquisas do
Brasil na área de radiocomunicações com investimentos de cerca de R$ 20 milhões, o maior aporte de recursos na
instituição na área de PD&I já realizado desde a sua fundação. O CRR teve financiamento da Finep, com recursos
advindos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).
Centro de
Referência em
Radiocomunicações

O projeto previa a realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de soluções e capacitação de profissionais nas
áreas de comunicações móveis em 5G, comunicações via satélite, acesso banda larga sem fio e radiocomunicação
ponto a ponto. Objetivos conquistados com grande sucesso. A movimentação em torno das pesquisas em 5G
lembraram os tempos da TV Digital, com algo ainda mais significativo. Nos anos 2000, os pesquisadores do Inatel
avaliaram e propuseram adequações às necessidades brasileiras para um padrão já existente de transmissão digital.
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1ª Transmissão 5G
do Brasil

Transmissão 5G com tecnologia nacional realizada pelo Inatel no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC), em Brasília, em 31 de agosto de 2017. A mesa composta pelo presidente interino da
Telebras, Jarbas Valente, o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC, Jailson
de Andrade, o ministro do MCTIC, Gilberto Kassab, o secretário-substituto de Telecomunicações, Átila Souto, o
conselheiro da Anatel, Igor de Freitas, o diretor do Inatel, Marcelo de Oliveira Marques, e o chefe do Escritório da
Finep em Brasília, Fernando Ribeiro. No telão, a secretária de Radiodifusão, Vanda Nogueira, e o secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC, Maximiliano Salvadori

Dessa vez, nossos estudos e desenvolvimento
contribuem para a definição de padrão mundial
de uma nova rede de comunicação móvel, que
só deve ser definido em 2020.
O Inatel realizou a primeira transmissão 5G do
Brasil com tecnologia nacional. A cerimônia
oficial ocorreu em 31 de agosto de 2017, na
Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com a
participação do Ministro de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto

Pró-diretor de Pós-graduação e Pesquisa do Inatel, José
Marcos Câmara Brito, na assinatura de acordo internacional
de cooperação tecnológica em 5G, em Tóquio - 2017
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Kassab, além de representantes do setor e
imprensa especializada. O feito foi notícia
em todo o país. A solução desenvolvida
pelo Inatel - um transceptor MIMO-GFDM –
ficou em primeiro lugar em uma competição
durante a Conferência Europeia sobre Redes
e Comunicações - EuCNC’2017, realizada em
Parte da equipe de pesquisadores do Centro de Referência
em Radiocomunicações do Inatel: Henry Douglas Rodrigues,
Luciano Leonel Mendes, Wheberth Damascena Dias,
Francisco Portelinha Jr, Danilo Simões Gaspar

Oulu, na Finlândia.
Uma importante contribuição do Inatel para o
desenvolvimento de tecnologia nacional e para

melhorar a qualidade da comunicação nas regiões mais remotas do país, como enfatiza o ex-aluno e Secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC, Maximiliano Salvadori Martinhão:

A expertise do Inatel na área de radiocomunicações foi determinante
para a instalação do CRR no Instituto. O Brasil tem um grande
território e isso demanda o uso de comunicação por rádio para chegar
nos lugares mais remotos desse nosso país, seja por comunicação
terrestre ou espacial, por satélite. E o Inatel há muito tempo produz
estudos sobre esse assunto. É uma honra para o MCTIC ter o Instituto
como parceiro.
As pesquisas do Inatel têm sido apresentadas nos principais eventos internacionais que discutem a futura rede
de comunicação móvel e o Instituto lidera tecnicamente um consórcio multidisciplinar de instituições brasileiras e
europeias, após vencer uma chamada pública. O projeto, chamado 5G-RANGE, tem por objetivo promover e propor
soluções práticas para o acesso à Internet em localidades remotas e rurais.
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Outra área que ganhou espaço nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Inatel foi a Internet das
Coisas – Internet of Things (IoT). Essa nova era tecnológica, em que a conexão e a troca de dados entre as máquinas
vão culminar em sistemas inteligentes que tomam decisões de forma autônoma, tem mercado promissor. E o Inatel
desenvolve um ecossistema de PD&I, com iniciativas e parcerias para inserir o tema no cotidiano do campus e na
formação dos profissionais. Entre as iniciativas estão o IoT Research Group, que conta com um laboratório próprio,
e o Inatel Smart Campus, que nasceu da união de projetos desenvolvidos por alunos e ex-alunos, startups e do
Inatel Competence Center, com o apoio de empresas dispostas a investir na pesquisa do tema, com o custeio de
bolsas para ampliar ainda mais o número de alunos envolvidos nos estudos. A primeira solução desenvolvida e
aplicada no campus foi a iluminação inteligente, com mais de 70 postes com equipamentos que podem gerar
dados. No primeiro semestre de 2018, o projeto ganhou parcerias importantes com a Ericsson e a TIM, que instalou
em Santa Rita do Sapucaí a primeira rede NB-IoT da América Latina, que possibilita uma melhor gestão tecnológica,
une serviços e conecta equipamentos. O objetivo é que o desenvolvimento de soluções com o uso da tecnologia
possam fazer do município um exemplo de Cidade Inteligente.
Desde 2017, o Inatel sedia o Centro de Cooperação em Tecnologia da Informação Brasil-Coreia (ITCC, em inglês),
com o foco em aplicações de Internet das Coisas para casas e ambientes inteligentes. O trabalho é realizado entre
pesquisadores do Instituto e da Agência Nacional da Sociedade de Informação da República da Coreia – NIA, a
principal estatal sul-coreana em infraestrutura de TICs. Ainda na área de IoT, há o projeto de instalação de uma Casa
Inteligente no Inatel que funcionará como um living lab para os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação
realizarem pesquisas, aplicações e testes. E conta com uma nova pós-graduação em IoT, em São Paulo.
Todas essas ações colocam o Inatel em uma posição de destaque no cenário científico, sendo a única instituição
particular de Minas Gerais a receber nota 4 em um curso de mestrado em Engenharia, na avaliação do Conselho
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), divulgada em 2017. O órgão do governo federal
que regulamenta os programas de pós-graduação do Brasil avaliou a qualidade do curso, do corpo docente, da
infraestrutura, a produção intelectual dos professores e alunos, além do impacto das pesquisas realizadas na área.
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Diretor da equipe global de parceiros do Ministério da Ciência, das Tecnologias da Informação e Comunicação e
Planejamento Futuro da República da Coreia, Hang-Jae Lee, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais
do MCTIC, Luís Felipe Fortuna, Embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Jeong-Gwan Lee e o diretor do Inatel, Marcelo
de Oliveira Marques na inauguração do Centro de Cooperação em Tecnologia da Informação Brasil-Coreia – 2017
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Tal desempenho resultou em mais uma grande conquista: a aprovação do curso de doutorado em Telecomunicações,
único no país, como avalia o pró-Diretor de pós-graduação e Pesquisa, professor Brito:

A maturidade conquistada pelo nosso programa de mestrado permitiu
que alcançássemos o mais alto grau acadêmico existente. Isso nos
coloca em outro patamar em termos de visibilidade acadêmica,
abrindo novas oportunidades de parcerias com universidades, inclusive
estrangeiras, e aumentando as chances de participação em projetos.
Nos laboratórios de pesquisa do Inatel atuam professores e alunos, tanto do mestrado quanto do programa de iniciação
científica, também reforçado nos últimos anos. O número de bolsas para IC, vindas da própria Finatel e de órgãos de
fomento como a Fapemig e CNPq, aumentou, com participação, inclusive, de alunos do Ensino Médio. De 2011 até o
primeiro semestre de 2018, foram 970 bolsas. Hoje, a iniciação científica envolve 123 estudantes e 58 professores.
O diretor Marcelo Marques conta os reflexos desses investimentos:

Nós queremos alunos de graduação desenvolvendo o gosto pela
pesquisa, trabalhando em parceria com nossos professores e
especialistas em projetos de interesse da sociedade local, do Inatel,
e em projetos de interesse do Estado, que possam ser transferidos
para o mercado e atender a sociedade.
Os alunos são envolvidos ainda em uma série de atividades que contribuem para o desenvolvimento da carreira
e o ganho de experiência ainda na graduação. Entre elas, as Semanas Temáticas dos cursos de graduação, que
movimentam o campus com palestras, minicursos, atividades hands-on e possibilitam o contato dos estudantes
com profissionais de renome e com as tecnologias mais utilizadas nas áreas em que estudam. Os alunos também
contam com diversos hackathons, maratonas de desenvolvimento tecnológico e programação que estimulam os
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participantes a usarem a criatividade e conhecimentos para criarem soluções diversas.
Outros eventos chamaram a atenção em especial ao longo nas duas últimas décadas. Em 2012, o Inatel sediou
um dos principais encontros de empreendedorismo da América Latina, o EmprendeSUR. O TEDxInatel, promovido
nos moldes do TED – conferência global de palestras inspiradoras que já contou com a presença de grandes líderes
mundiais – foi realizado no Teatro Inatel em setembro de 2014. Tal feito inseriu o Instituto em um seleto grupo de
instituições que já sediaram o evento conhecido por compartilhar ideias que inspiram mudanças no mundo.

Palestrantes e organizadores do TEDxInatel – 2014

O Instituto também recebe edições anuais do Startup Weekend, evento global, idealizado pelo Google, que propõe
muito aprendizado, empreendedorismo e inovação.
Em 2018, o campus do Inatel sediou o MOMAG, considerado um dos maiores eventos científicos na área de
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Telecomunicações do país. O congresso reuniu pesquisadores do Brasil e do exterior para debates e apresentações
de artigos nas áreas de antenas e dispositivos de RF, redes celulares de 5ª geração, comunicações ópticas,
magnetismo e aplicações militares. No mesmo ano, o Instituto foi palco do Encontro Nacional do Crea Júnior, que
reuniu estudantes de diversas regiões do país. A seção regional do Crea-Minas Júnior foi retomada em 2016, com
os alunos do Inatel à frente dos trabalhos.

Fetin 2017

Fetin Internacional - 2018
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A iniciativa mais tradicional da instituição – a Fetin – ganhou inovações. Na 30ª edição, em 2011, foram instituídos
prêmios temáticos, como o Prêmio Fapemig de Inovação Tecnológica e outros com apoio de empresas parceiras.
Desde 2012, a feira também conta com a participação de estudantes estrangeiros que expõem projetos desenvolvidos
nas universidades conveniadas ao Inatel, a Fetin internacional. Surgiram também os torneios Arduino Challenge e
Programação 1.0, voltado aos alunos do Ensino Médio com o objetivo de despertar o interesse de jovens pelas
áreas da engenharia e tecnologia. O evento ganhou uma Arena, que reúne atividades para os visitantes, como oficinas
de empreendedorismo, sustentabilidade e realidade virtual. Em 2017, uma mudança estrutural integrou ainda mais
a Fetin com a comunidade de Santa Rita do Sapucaí. A feira tomou todos os prédios do Instituto, com os projetos
distribuídos em salas e laboratórios. Quem visita a feira têm a oportunidade de “experimentar” cada canto do Inatel.
Além das atividades dentro do campus, os alunos do Inatel recebem apoio para participarem de eventos importantes
em várias regiões do país e até mesmo no exterior. Incentivos vindos também por meio de associações internacionais,
como a Optical Society (OSA) - principal sociedade profissional mundial em Óptica e Fotônica, a International Society
of Automation (ISA) - entidade de pesquisa sem fins econômicos para a capacitação técnica e atualização na área de
Automação - e o Facebook Developer Circle - comunidade que visa expandir conhecimento entre desenvolvedores e
pessoas com interesse na área tecnológica.
São oportunidades que fazem do estudante do Inatel um profissional diferenciado, como explica o professor José
Geraldo de Souza, assessor acadêmico do Instituto:

Na referência conceitual, aceitamos que recém-formado com
experiência diz respeito ao profissional que ingressa no mercado de
trabalho já com algum treinamento e com algumas habilidades que
encurtam, consideravelmente, o tempo para ele se tornar produtivo
dentro de uma empresa. Esse também é o entendimento do Inatel para
desenvolver uma prática institucional de resposta a essa demanda.
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As formas de aprendizado são inúmeras

INATEL EM MOVIMENTO

e quem as aproveita é reconhecido por

O local de trabalho e estudo também é lugar de

meio do Programa de Reconhecimento de

praticar esporte e melhorar a qualidade de vida!

Desempenho Acadêmico, aplicado durante

Assim é o Inatel, que oferece o programa Inatel em

todo o curso. Ao longo dos semestres, por

Movimento, para colaboradores, familiares e alunos.

exemplo, os alunos que têm coeficiente

São pelo menos nove tipos de atividades, como

de rendimento semestral acima de 90 e

musculação, ginástica funcional e laboral, basquete,

nenhuma sanção disciplinar recebem o

vôlei, caminhada, corrida, dança de salão e natação.

Certificado de Excelência de Desempenho.

A academia do campus foi reformada, assim como

Outra premiação é a Medalha de Mérito

toda a área esportiva recebeu melhorias. Os filhos

Acadêmico, concedida aos três melhores

dos funcionários também têm acesso às quadras,

alunos de cada turma na cerimônia de

aulas de ballet e basquete, além de um parquinho e

colação de grau.

uma piscina infantil. Desde 2017, o Instituto realiza a

Talentos,

Já o Programa Jovens

implantado

em

2013,

tem

Corrida do Inatel, com mais de 700 participantes nas

o objetivo de contribuir ainda mais na

duas edições.

formação dos estudantes que se destacam

O incentivo ao esporte também traz bons resultados

nos cursos de graduação, com incentivos

para os alunos. A Associação Atlética do Inatel

como bolsas de estudo, cursos de extensão,

foi reativada e reúne centenas de estudantes

iniciação científica, monitoria e aproximação

que representam a instituição em importantes

com o mercado de trabalho por meio

competições, como os Jogos Universitários Mineiros e

de estágios. Também foi implantado o

Brasileiros, com resultados expressivos.

Programa Permanente de Bolsas, com
várias opções de custeio da mensalidade,
que beneficia cerca de 60% dos nossos
estudantes.
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Corrida Inatel
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O Inatel expandiu fronteiras e iniciou sua atuação internacional na década de 90. Mas, nos últimos anos, as ações
foram intensificadas com benefícios significativos para todos os setores de atuação do Instituto e, principalmente,
para os alunos, que têm a oportunidade de serem inseridos no mercado global de tecnologia e educação.
Atualmente, o Inatel possui parcerias com instituições distribuídas em 17 países, em convênios bilaterais, de
programas do governo federal e o IAESTE, da Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil - ABIPE.
De 2011 até 2018, 172 alunos do Inatel foram para o exterior em intercâmbio com as instituições conveniadas. Sem
contar o programa oferecido pela Huawei, o Seeds for the future, que, desde 2016, levou nove estudantes do Inatel
para um intercâmbio na China. Mas quem não tem a chance de viajar para outros países encontra no próprio campus
uma oportunidade de interação internacional.
Nos últimos dez anos, mais de 300 estrangeiros vieram para o Inatel cursar graduação, pós-graduação ou fazer
estágios e cursos de capacitação. Estudantes e profissionais vindos da África (Angola, Benin, Guiné Bissau, Huambo,

Alunos estrangeiros e brasileiros com equipe do Nesp - 2015
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Timor Leste e Tunísia), Ásia (Índia e Taiwan), da Europa (Alemanha, Suíça, Sérvia, Croácia, Turquia e Espanha) e da
América Latina (Bolívia, Chile, Colômbia e Panamá). Dentre esses alunos, estão os chilenos que integram o programa
Becas Chile, iniciado em 2013. O Inatel é a única instituição brasileira credenciada e a única da América Latina a
oferecer pós-graduação na área de telecomunicações dentro do programa do governo do Chile, que tem por objetivo
especializar profissionais em diversas áreas e dar um impulso para o desenvolvimento econômico, social e cultural
no país do Mercosul.
A parceria com Angola, iniciada na gestão do professor Wander Wilson Chaves, expandiu e, em 2011, o Inatel abriu
curso de pós-graduação em Redes e Sistemas de Telecomunicações, em Luanda. Em 2013, na mesma cidade, foi
inaugurado o Instituto Superior para as Tecnologias da Informação e Comunicação - o ISUTIC, que teve o projeto
desenvolvido pelo Inatel em parceria com o governo angolano. E mais uma vez os profissionais da instituição brasileira
tiveram participação importante: ofereceram capacitação aos que iriam trabalhar no ISUTIC.
Em 2014, o Inatel passou a integrar a Rede Universia, a maior rede de universidades de fala hispânica e portuguesa,
formada por 1.290 instituições de 23 países ibero-americanos. Tal feito permite aos alunos e professores o acesso a
diversos serviços como livros gratuitos, cursos de línguas, feiras virtuais de orientação, pós-graduação e muitos outros
conteúdos.
Uma das parcerias mais antigas do Inatel é com a Alemanha, com a Jade University, na cidade de Wilhelmshaven.
Em 2013, o convênio entre as duas instituições foi ampliado e abriu caminho para uma grande conquista: a dupla
diplomação. Alunos do Instituto que cursam dois semestres na universidade de Wilhelmshaven e terminarem o curso
de Engenharia no Inatel estão aptos a receber dois diplomas – um do Brasil e outro da Alemanha.
Este é só o começo. A intenção do Inatel é ampliar a dupla diplomação para outras universidades e também receber
cada vez mais estrangeiros que poderão receber o diploma do Inatel ou cursar disciplinas isoladas do Instituto, como
já ocorre desde a criação do programa “aluno especial”.
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R E F E R Ê N C I A E M D E S E N V O L V I M E N T O
T E C N O L Ó G I C O
Nos últimos anos, a área de serviços cresceu, ganhou prédio próprio e o Inatel tornou-se referência em desenvolvimento
tecnológico de várias áreas. Tudo graças à tríplice hélice academia – empresas – governo – que permeia a história do
Instituto desde os primeiros contratos e convênios na década de 60. O prédio 6 conta com sete andares, mais térreo
e mezanino, ocupados com laboratórios de
desenvolvimento, miniauditórios, salas de aula,
gabinetes administrativos e salas de reunião,
com uma arquitetura moderna e uma eficiente
infraestrutura de comunicação e serviços. Os
alunos de graduação e pós-graduação do Inatel
também se beneficiam com o espaço, que conta
A Inovação no Inatel

com os chamados Laboratórios de Tratamento
da Informação (LTI’s).
Hoje, pode-de dizer que há um embrião de um
Parque Científico e Tecnológico do Inatel, com

Prédio 6

laboratórios de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação de diversas empresas funcionando dentro do Inatel Competence Center. As áreas de atuação do ICC foram
ampliadas, com as mais novas soluções para o mercado de Tecnologia da Comunicação e Informação. O número
de funcionários do Inatel mais que dobrou de 2010 a 2018. Em dezembro de 2010 eram 341 colaboradores. Em
2018 são quase 800. E grande parte das novas contratações foi para a área de serviços, que também registrou um
crescimento de 341% nas parcerias e convênios com empresas, no mesmo período.
A parceira mais antiga, a Ericsson, reforçou o trabalho de pesquisa e desenvolvimento com o Inatel nos últimos
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BSS R&D Center, no segundo andar do prédio 6 do Inatel

anos. Atualmente, o Inatel é um centro de referência mundial da empresa na área de BSS - Business Support
Systems - sistema comercializado pela Ericsson a operadoras do mundo todo. Os especialistas do ICC também
estão dedicados ao desenvolvimento e inovação de tecnologias nas áreas de telefonia fixa e móvel, Cloud, Smart
Cities e Internet of Things, além de soluções de IPTV, tecnologia que consiste na junção de um serviço de televisão
com o de internet banda larga. Essa última área ganhou reforço a partir de 2011, com a inauguração do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento em IPTV, criado por meio da parceria entre a empresa sueca, o Inatel e o governo
de Minas Gerais, e que, em três anos, resultou em mais de 52 projetos aplicados em pelos menos dez países das
Américas, Ásia e Europa.
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Em 2018, a parceria com a Ericsson foi reforçada com a implantação do Centro de Serviços Tecnológicos de
Engenharia e Formação de Especialistas (SSIC), que conta com 150 profissionais e estagiários.
Com o objetivo de fortalecer o Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale da Eletrônica, também em 2012, foi criado
o CDMicro – Centro de Desenvolvimento em Microeletrônica do Inatel, em parceria com a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e a Fapemig. O CDMicro reforçou as pesquisas e desenvolvimento
na área iniciados em 2010 com o Projeto Design House e contribui para a formação de recursos humanos na área
de circuitos integrados. Essa expertise resultou em um microchip para sensores indutivos, o primeiro componente
integrado desenvolvido pelo Inatel, em 2014, em um projeto com a Sense Eletrônica e financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Em 2016, uma importante conquista ampliou a atuação do Instituto no desenvolvimento da inovação no Brasil.
O Inatel passou a ser uma unidade EMBRAPII, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, na área
de Sistemas de Comunicação Digital e Radiofrequência, englobando três linhas de atuação: Dispositivos de
Comunicação Digital e Radiofrequência, Arquiteturas e Dispositivos de Redes de Alta Densidade e Sistemas de
Monitoramento Remoto. Com isso, a instituição conta com um aporte financeiro de R$ 27 milhões para serem
aplicados em projetos inovadores desenvolvidos em conjunto com empresas, no período de seis anos.
O Laboratório de Ensaios e Calibração teve seu escopo de certificação ampliado pelo Inmetro e está
apto

a

realizar

ensaios

em

equipamentos

de

Telecomunicações,

eletrodomésticos,

equipamentos

eletromédicos, máquinas industriais de medição e controle, além de equipamentos de informática.
A área de Educação Continuada do Inatel também teve grandes avanços nos últimos anos. Doze novos cursos
de pós-graduação foram criados, entre eles o MBA em Gestão Empresarial em Ambiente Tecnológico e a pós
de Indústria 4.0, com data de início para março de 2019. Mais de 600 treinamentos in company realizados em
várias regiões do Brasil e em outros seis países. Apenas para a Telefònica, desde 2010, o Inatel foi responsável
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pela capacitação de mais de 2000 profissionais em seis mil horas de treinamento. Novos cursos de extensão
foram lançados e também a Business School, uma escola de negócios com o objetivo de capacitar estudantes e
profissionais em áreas de gestão, inovação e empreendedorismo.
O Inatel também vem se consolidando como um Centro de Certificação Profissional, com cursos preparatórios
para as provas de certificações tecnológicas cada vez mais comuns no mercado. Atualmente, o Instituto oferece
preparação para as certificações na área de tecnologia da informação e telecomunicações, de multinacionais como
Cisco, Huawei, CompTIA, Red Hat System Administrator e Keysight Technologies, além da área de Automação, com
a certificação Profibus e Profinet. Em 2018, o Inatel tornou-se sede regional do PMI-MG, a maior associação do
mundo para profissionais de Gestão de Projeto. Essas iniciativas, além de suprir uma demanda de mercado, vão ao
encontro do lema do Inatel de acompanhar os alunos mesmo após formados. Afinal, estas certificações podem ser
feitas em vários momentos da carreira profissional.
No caso da Huawei, a parceria iniciada em 2003 foi ampliada e, em 2012, o Inatel foi a primeira instituição
credenciada no Brasil a treinar profissionais para as provas de certificação da multinacional chinesa. Em 2017, o
trabalho em conjunto partiu para a área de formação de profissionais e soluções de redes de comunicação móvel,
com a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Competência e Inovação (CIDC). O espaço reúne especialistas
e estagiários que recebem uma formação diferenciada na chamada Fábrica de Talentos.
A atuação do ICC na área internacional também cresceu nos últimos anos. Foram realizados acordos de cooperação
entre o Inatel, o governo brasileiro e de outros países para divulgação do padrão de Televisão Digital no padrão
ISDB-TB. Em 2011, o Instituto foi responsável pelo treinamento de profissionais estrangeiros de países que
adotaram o padrão nipo-brasileiro de transmissão de TV Digital. O trabalho integrou o Programa de Treinamento de
Terceiros Países (TCTP), realizado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a Agência Brasileira
de Cooperação (ABC) - ligada ao Ministério das Relações Exteriores.

Inatel - SONHO E REALIDADE
171

A Educação a Distância (EaD) do Instituto
se consolidou nesta década, com o
lançamento de 21 novos cursos, incluindo
modalidades em espanhol. Em 2014, a
International Telecommunication Union
– ITU, responsável pela regulamentação
e padronização das Telecomunicações
em todo o mundo, reconheceu o Inatel
como Centro de Excelência para as
Representantes dos seis centros de excelência da International
Telecommunication Union – ITU para as Américas

Américas na área de Radiodifusão Digital.
Isso aconteceu depois de um concurso
internacional para selecionar as melhores

instituições capazes de oferecer Ensino a Distância em Telecomunicações nos cinco continentes. O Inatel foi
a única instituição brasileira a ser escolhida e está entre os seis centros de excelência nas Américas e entre
os 30 espalhados pelo mundo e oferece capacitação técnica para a entidade ligada à Organização das Nações
Unidas (ONU). O pró-diretor de Desenvolvimento de Tecnologias e Inovação, Carlos Augusto Rocha, comenta que a
Educação a Distância é um “caminho sem volta” para atender às necessidades das empresas, que muitas vezes
não podem liberar os funcionários para fazer um treinamento em outra cidade, por exemplo:
Estamos habituados a atender demandas do mercado e a EaD foi
uma delas. O modelo de ensino, a plataforma, tudo foi desenvolvido
pelo Inatel com o mesmo padrão de qualidade de nossos cursos
presenciais. E o modelo vem sendo muito elogiado pelos usuários,
tanto pela qualidade do material quanto pelas tutorias, bem
personalizados. A interação deixa o aprendizado dinâmico. Mesmo a
distância, os alunos e o instrutor interagem constantemente.
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O Núcleo de EaD oferece ainda cursos personalizados para empresas, como já ocorreu com a operadora Oi. A
plataforma desenvolvida pelo Inatel para esta modalidade de ensino também é utilizada como apoio para o ensino
presencial do Instituto. Alguns professores já utilizam a gravação de vídeos com a resolução de exercícios, por
exemplo, para complementar os estudos dos alunos da graduação.

Sala de aula do escritório do Inatel, em São Paulo, no complexo World Trade Center

A expansão do Inatel nesta década também foi territorial. Em 2014, o Instituto abriu seu escritório e um laboratório
de PD&I no World Trade Center, próximo a várias empresas da área de tecnologia, no maior centro financeiro do
país. A unidade é utilizada para cursos de extensão e pós-graduação e também para a pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias com a Qualcomm, outra parceria de destaque. A parceria, iniciada em 2012, resultou na criação de
dois laboratórios, um instalado no ICC e outro na unidade do Inatel na capital paulista. Os profissionais envolvidos
nesse projeto realizam testes, desenvolvem e otimizam aplicativos para dispositivos smartphones e tablets e
também são responsáveis por supervisionar e dar suporte a outros laboratórios de testes da multinacional.
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D É C A D A

P R E M I A D A

O reconhecimento de todo o trabalho iniciado há cinco décadas veio por meio de muitos prêmios conquistados
nos últimos anos. Em 2012, o modelo que une ensino, pesquisa e desenvolvimento foi consagrado com a escolha

Vice-diretor do Inatel, Carlos Nazareth Motta Marins, e diretor, Marcelo de Oliveira Marques, no Prêmio Finep 2012
– Região Sudeste
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Professor Marcelo de Oliveira Marques comemora vitória do Inatel como a ICT mais inovadora do Brasil pelo Prêmio
Finep 2012 - Nacional

do Inatel como a Instituição de Ciência e Tecnologia mais inovadora do Brasil pela Finep. O Prêmio Finep existe
desde 1998 e é o mais importante instrumento de estímulo e reconhecimento à inovação no país. Naquele
ano de 2012, foram 588 projetos inscritos e a conquista do Inatel iniciou-se com o prêmio da região Sudeste,
entregue em Belo Horizonte, em novembro. A final nacional foi um mês depois, em Brasília. Contou a presença
do então ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp, e da presidente da República, Dilma
Rousseff, que entregou, em mãos, o prêmio ao diretor Marcelo de Oliveira Marques.
Quem estava no Instituto naquele 19 de dezembro de 2012 e acompanhou o anúncio do vencedor pela televisão,
comemorou como um gol em final de campeonato, tamanha a festa. A secretária da Diretoria já aposentada,
Denize Ruffino Marins Bitencourt, relembra a passagem:
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Passamos a manhã na expectativa e com os aparelhos de televisão
sintonizados no canal que transmitiu ao vivo a cerimônia. O anúncio
do Inatel como a ICT mais inovadora do Brasil foi emocionante. Um
prêmio para todos nós.
No ano seguinte, mais importantes conquistas; o Prêmio Santander Universidades - Guia do Estudante, na
categoria “Parceria com o setor privado”; o Prêmio da Sociedade de Engenharia de Televisão (SET) na categoria
“Melhor solução em transmissão e/ou recepção ISDB-Tb”; o troféu “Destaques Inovadores 2013” do Anuário
Tele.Síntese de Inovação em Comunicações, uma das publicações mais importantes do segmento de Tecnologias
da Informação e Comunicação do país.

Cerimônia do Prêmio Tele.Síntese, conquistado pelo Inatel em outubro de 2013
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Pró-diretor de Desenvolvimento de Tecnologias e Inovação, Carlos Augusto
Rocha, e diretor do Inatel, Marcelo de Oliveira Marques, com os troféus
do Prêmio Santander Universidades – Guia do Estudantes – Destaques
Inovadores de 2013 – na categoria parceria com o setor privado.

Tânia Rosas, gestora da Incubadora do Inatel, Rogério Abranches da Silva,
coordenador do NEmp, e Clóvis Juliano Carvalho, diretor da FIT Networks,
no Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador – Brasília – 2014

Professor Wander Wilson Chaves, pedagoga Renata Aparecida Mendonça
Vilella e o diretor Marcelo do Oliveira Marques no Prêmio Nacional de
Gestão Educacional 2014, recebido pela Cas@Viva

Pró-diretor de Desenvolvimento de Tecnologias e Inovação, Carlos Augusto
Rocha, diretor do Inatel, Marcelo de Oliveira Marques, e vice-diretor do Inatel,
Carlos Nazareth Motta Marins, com o Prêmio da SET, conquistado em 2013
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Vice-diretor do Inatel, Carlos Nazareth Motta Marins, coordenador do curso de Engenharia de Computação, Guilherme
Barucke Marcondes e o diretor do Inatel, Marcelo de Oliveira Marques no Prêmio Santander Universidades – 2015
– categoria captação de recursos

Coordenador de Pesquisa do Centro de Referência em Radiocomunicações do Inatel, Luciano Leonel Mendes, na
premiação da EuCNC’2017, na Finlândia
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Em 2014, a Incubadora de Empresas e Projetos do Inatel foi reconhecida nacionalmente como a melhor
“Incubadora de Empresas Orientada para Desenvolvimento Local e Setorial” no prêmio oferecido pela
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Na mesma
edição, a empresa FIT Networks, na época residente no Inatel, ficou em 3º lugar na categoria “Melhor Empresa
Incubada”. Em 2015, o Inatel novamente foi o vencedor do maior prêmio acadêmico do Brasil na atualidade - o
Prêmio Santander Universidades - Guia do Estudante – Destaques do Ano, na categoria “Captação de recursos”.
Trata-se de recursos aplicados em programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em investimentos
laboratoriais, em programas culturais, de assistência social e ambiental e também em programas de bolsas
para alunos da instituição. Em 2017, a já citada conquista de um prêmio internacional como a melhor
solução 5G apresentada durante uma conferência na Finlândia concorreu com outros seis projetos, todos de
instituições de pesquisa europeias.
Ao longo dos últimos anos, professores e alunos do Inatel também tiveram boas colocações em premiações de
destaque, como o Prêmio Santander de Ciência e Inovação, o Prêmio Cultura Empreendedora Sebrae Minas,
Anuário Tele.Síntese, Prêmio LF de Inovação em Computação, e em desafios propostos por grandes empresas
como a 3M, Algar Telecom e Freescale.
O programa Inatel Cas@Viva também recebeu reconhecimento com o segundo lugar no Prêmio Nacional de
Gestão Educacional 2014, na categoria Responsabilidade Social do Ensino Superior. Além de atender os
jovens do Ensino Fundamental e Médio, a Cas@Viva também passou a oferecer alfabetização tecnológica para
adultos da comunidade de Santa Rita do Sapucaí e colaboradores da conservação do Inatel. O projeto Lixo
Eletrônico rompeu divisas e expandiu para outras cidades mineiras. Novas ações para a comunidade foram
implementadas pelo Instituto com grande adesão e entusiasmo, como o Inatel Cultural, o projeto Educação
através do Esporte e o Pré-Inatel, curso gratuito de Extensão Comunitária oferecido para pessoas que não tem
condições de fazer um cursinho pré-vestibular, além da abertura de nossos espaços culturais para produções
externas.
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O CINQ U E N TE N Á R I O
Em 2015, o Inatel completou 50 anos. Cinco décadas de conhecimento dedicado a um mundo melhor. Esse foi o lema
das comemorações do Cinquentenário, que contou com atividades para alunos, ex-alunos, colaboradores, professores,
comunidade e apoiadores do Instituto. Neste dia, a área de convivência central do campus ganhou o Memorial Cinquentenário,
que homenageia “homens e mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do Inatel, através do registro dos nomes
dos que hoje dão continuidade a este t trabalho”.
A sessão solene dos 50 anos, realizada no dia da fundação do Inatel, em 31 de março daquele ano, homenageou os
fundadores, os alunos da primeira turma, ex-diretores, o idealizador e fundador do Instituto, professor José Nogueira Leite,
além de pessoas e entidades que contribuíram para a criação e desenvolvimento do Inatel. Também foi lançado um selo
postal e um carimbo comemorativo do Cinquentenário.
A história da instituição foi retratada ainda em exposições especiais organizadas pelo Centro de Memória Inatel, que tiveram
como tema a Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí, o Clube Feminino da Amizade, os fundadores e pioneiros,
os ex-alunos e grandes projetos desenvolvidos pela instituição. Os egressos voltaram ao campus e celebraram juntos o
Cinquentenário em dois momentos emocionantes: a cerimônia de entrega de diplomas e medalhas de mérito acadêmico
para os melhores estudantes de cada turma já formada nessas cinco décadas e o inesquecível Encontro Nacional de Exalunos, que reuniu mais de três mil e quinhentas pessoas. Houve ainda uma homenagem especial às empresas graduadas
pela Incubadora e a entrega da Comenda Inatel às pessoas e empresas que foram decisivas para a história do Instituto.
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Ex-diretores do Inatel, professores Wander Wilson Chaves, Navantino Barbosa e Luiz Gomes, Maria Hortência
Leite Netto, filha do fundador do Inatel José Nogueira Leite, presidente da Finatel, José Geraldo de Souza, diretor
do Inatel, Marcelo Marques, vice-diretor, Carlos Nazareth Motta Marins, e os ex-diretores do Instituto, Fredmarck
Gonçalves Leão, Mário Augusto de Souza Nunes e Pedro Sergio Monti na cerimônia solene dos 50 anos do Inatel,
realizada em março de 2015

50 anos do Inatel

Presidente da Telebrasil e CEO do grupo Algar, Luis
Alexandre Garcia, diretor do Inatel, Marcelo de Oliveira
Marques, então Ministro das Comunicações, André
Peixoto Figueiredo Lima, e chairman do Futurecom,
Laudalio Veiga Filho, na homenagem do Futurecom aos
50 anos do Inatel – outubro 2015

Professor José Antonio Justino Ribeiro contempla
Memorial Cinquentenário – março 2015
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Alunos da primeira turma de Engenharia Operacional do Inatel na abertura
da Exposição “Pioneiros de uma missão inspiradora” – março de 2015

Encontro Nacional de Ex-alunos em comemoração aos 50 anos do Inatel
reuniu quase 4 mil pessoas no campus – setembro 2015

Empreendedores homenageados na Cerimônia Especial de graduação de
Empresas em comemoração ao Cinquentenário do Inatel – julho de 2015

Solenidade de Outorga da Comenda Inatel a personalidades e empresas
parceiras nesses 50 anos – setembro 2015
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Vista área do campus do Inatel – 2018

V A M O S

E M

F R E N T E

Essa expressão, muitas vezes utilizada pelo professor Marcelo Marques, representa toda a capacidade, competência
e força de trabalho dos colaboradores, colocada à disposição do Instituto, a cada dia, para superar as expectativas
e construir um Inatel cada vez melhor. A transformação do Inatel nos últimos anos chama a atenção. Quem ficou
algum tempo sem visitar o campus se surpreende. A instituição acompanha a revolução tecnológica que transforma
o mundo e a forma em que vivemos.
Em 2015, o Instituto enfrentou os desafios de mais um momento de instabilidade econômica e política do país. Mas
o planejamento dos últimos anos possibilitou a realização de grandes investimentos. Apenas em 2017 e 2018,
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foram 2500 m2 de reformas. Os desafios e ações continuam para os próximos anos, com mais uma graduação já
aprovada pelo MEC, de Engenharia de Software, e a possibilidade de novos cursos, de graduação, pós-graduação,
inclusive a distância, e o recém-conquistado doutorado.
Em todos os seus projetos e programas, sejam de ensino, de pesquisa, desenvolvimento, de empreendedorismo e
de extensão à comunidade, o Inatel procura honrar e preservar a sua origem, inscrevendo no cenário educacional,
científico e tecnológico do país a sua contribuição para o futuro.
Percorrido o longo caminho que nos trouxe dos idos de 60, no século passado, à pujante e desafiadora realidade
atual, a história do Inatel nos leva a concluir que realizar “milagres”, como o do Vale da Eletrônica, por exemplo,
talvez não seja tão difícil assim. É preciso trabalho, idealismo, vontade e ação.
Hoje, o Inatel conta com quase 800 colaboradores, entre professores, técnicos administrativos e especialistas, e
cerca oito mil egressos. Pessoas responsáveis em honrar a excelência iniciada há cinco décadas. Pessoas que sabem
fazer sempre mais com o que não falta no Instituto: competência, espírito de equipe, comprometimento e a solidez
de uma instituição em que a educação ocupa papel principal em todas as ações. Como agentes transformadores
de uma sociedade, com certeza, teremos oportunidades para desenvolver e apontar novos caminhos para novas
Somos todos Inatel

conquistas do Inatel. E que venham mais décadas de trabalho e inovação, vamos em frente...
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Professores e Colaboradores do Inatel - Novembro 2018
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