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Melhor opção para solucionar
conflitos relacionados à Engenharia.

A CMA-IE oferece à comunidade
ligada a Engenharia, serviços
de Mediação e Arbitragem.
Garantindo:
- Rapidez
- Sigilo
- Eficácia
- Economia
- Autonomia
- Solução Eficaz
- Decisão irrecorrível
- Árbitros altamente
especializados.

Maiores informações:
Tel.: 3466-9260
e-mail: camara@iengenharia.org.br
Visite nosso site:
www.iengenharia.org.br/camara

WWW.BRASILENGENHARIA.COM.BR

Em nova sede, FDTE amplia oferta
de serviços de engenharia
Com investimentos de 11 milhões de reais, a Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico da Engenharia (FDTE) quer ampliar suas atividades de
educação continuada e projetos para o mercado brasileiro
A Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico
da Engenharia (FDTE) inaugurou no dia 30 de novembro
passado sua nova sede, em
São Paulo. Agora um prédio
maior contribuirá para que a
instituição amplie sua atuação no desenvolvimento da
engenharia, por meio do aprimoramento tecnológico, do
ensino continuado, da qualificação de mão de obra e de
Nova sede da FDTE contribuirá para uma maior
certificações de qualidade.
Com aproximadamente atuação no desenvolvimento da engenharia
2 000 metros quadrados a nova sede, localicontribuindo ainda para a atualização dos
zada na Rua Padre Eugênio Lopes, 323/361,
profissionais de engenharia no Brasil.
no Bairro do Morumbi, demandou investiSegundo Anderson Cruz, diretor de promentos de 11 milhões de reais, considerando
jetos, a FDTE está desenvolvendo mais de 70
a aquisição e reforma do prédio de quatro
projetos, atualmente, para médias e grandes
andares, que conta com dez salas de aula,
empresas privadas, empresas públicas e para
anfiteatro e salas de reuniões.
o governo. Na área da educação a Fundação
A estrutura de negócios da FDTE é foratua em duas linhas de cursos de pós-graduamada por diretores de áreas e composta por
ção lato sensu em engenharia, o Poli-Integra,
coordenadores de projetos especializados por
genérico, em parceria com a Escola Politécárea de atuação. A entidade é auditada pelo
nica da USP, e o Educare, voltado especificaTribunal de Contas, Ministério Público e aumente para a engenharia do produto.
ditoria externa. Possui comitês internos com
Sobre a fundação – Criada em 1972 por
responsabilidades para algumas questões
um grupo de professores da Poli/USP, a
específicas: estratégia, gestão de pessoas, exInovata-FDTE está estruturada entre o
celência operacional, sistema de integração
ambiente acadêmico e o setor produtivo e
e normalização, inovação, investimento, soé patrocinada exclusivamente pela iniciacioambiental, gestão de ética e comunicação.
tiva privada. O desenvolvimento do priA FDTE atua em duas frentes de trabalho,
meiro computador brasileiro com caracuma voltada à prestação de serviços na área
terísticas de produto industrial de série;
de engenharia e outra destinada ao aprimode técnicas para equipamento eletrônico
ramento de profissionais do setor. No segà margem de vias férreas e metroviárias
mento de serviços a organização contabiliza
e de redes inteligentes de telecomunica1 250 projetos executados para uma extensa
ções são apenas algumas das contribuicarteira de clientes, entre eles concessionáções da FDTE para a engenharia do Brasil.
rias de energia elétrica, bancos, mineradoras
Conheça a FDTE nas redes sociais: Twitter:
e petroquímicas, além da Embraer, Financiahttp://twitter.com/fdte_br e Facebook:
dora de Estudos e Projetos (Finep) e Petrobras,
Fundação Des Tec Engenharia.
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