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INTRODUÇÃO 

o presente trabalho apresenta as estratégias para a concretização da modernização do 
ensino no Instituto Militar de Engenharia - !ME, voltando a sua atuação ao contexto da 
acelerada evolução científica e tecnológica e de um mundo globalizado. 

Analisa a evolução global e, em particular, a de caráter militar, o ambiente atual do !ME 
neste cenátio. Contemplando o ambiente atual, trata da revolução tecnológica, do papel da 
educação, de aspectos psicossociais, econômicos, políticos e militares, e a do fenômeno da 
globalização. Um dos pontos principais da identidade do Instituto, o pioneirismo, é mostrado, 
o que lhe impõe grande responsabilidade com o futuro. 

As estratégias foram e vêm sendo discutidas pelos componentes dos corpos docente e 
administrativo da instituição e apontam para um modelo que esteja vinculado com o presente, 
desligando o ensino de seu acoplamento com a idade da revolução industtial, caractetizada 
pela substituição da força natural pela força artificial. Visa, pois, à adaptação da escola ao 
momento da informação, sintetizado pelo crescimento exponencial da capacidade de 
realização do homem. 

EVOLUÇÃO GLOBAL 

o período histÓt1CO contemporâneo experimenta uma mudança de ritmo denunciadora 
do início de uma nova era. A humanidade ensaia os primeiros passos na Idade Tecnológica, 
caracterizada pelos sintomas iniciais de um crescimento exponencial da capacidade de 
realização técnica do homem. 

* General de Brigada, Engenheiro Militar, PhO, Comandante do Instituto Militar de Engenharia. 
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Neste cenário a Ciência e Tecnologia passa 
a se constituir na 5ª Expansão do Poder 
Nacional. Ela permeia outros quatro campos 
do Poder - o Político, o Econômico, o 
Psicossocial e o Militar, de tal modo que será 
difícil para um país que sonha com o primeiro 
mundo descartá-la de suas prioridades, sob 
pena de ficar eternamente dependente e ser um 
mero consumidor de produtos sofisticados 
fabricados no exterior e disponibilizáveis no 
próximo século. 

Numa avaliação histórica, passando por toda 
a evolução do homem, desde que ele deixou o 
seu caráter nômade e começou a ter um sentido 
sedentário, fixando-se à terra, devido à 
revolução agrícola, observa-se que o ciclo 
evolutivo foi marcado por revoluções: 

- a revolução agrícola; 
- a revolução urbana é a fase de 

aparecimento das primeiras civilizações; 
- a revolução filosófica, marcando o 

nascimento do pensamento filosófico; 
- a contra-revolução religiosa, no obs

curantismo, quando o conhecimento erudito 
ficou hibernando nos monastérios; 

- a revolução cultural, no Renascimento, 
quando os homens de cultura se rebelaram 
contra o engessamento cultural; 

- a revolução científica, estabelecendo a 
experimentação como a base fundamental da 
aquisição do conhecimento em substituição ao 
dogma; 

- a revolução industrial, momento mágico 
de substituição da força natural pela força arti
ficial; e 

- a revolução tecnológica, caracterizada 
pelo crescimento exponencial da capacidade de 
realização técnica do homem. 

A partir da Revolução Industrial, o enge
nheiro passou a ser o principal fator humano 
para a obtenção dos produtos desenvolvidos 
para servir bem à sociedade humana. 

A EVOLUÇÃO NO AMBIENTE 
MllXfAR 

Foi dito que a humanidade ensaia os 
primeiros passos na Idade Tecnológica, 
caracterizada pelo crescimento exponencial dos 
meios postos ao dispor do homem. A 
Tecnologia Militar não poderia deixar de 
acompanhar esta notável evolução, ora como 
agente motriz, ora como beneficiária. Como 
conseqüência material deste processo, a 
tecnologia molda e condiciona a rute da guerra, 
interferindo nas técnicas de combate de forma 
cada vez mais intensa e dominante. 

A tecnologia militar progrediu muito 
lentamente ao longo dos tempos. Como desde 
os primórdios, as Guerras Napoleônicas ainda 
continuaram a se valer da audição e da visão 
como "sensores de combate". A visão teve sua 
capacidade óptica ampliada pelo uso de 
lunetas. Naquela época, os atuadores também 
eram rudimentares. O maior poder de fogo 
era conferido à artilharia de alma lisa, que 
atirava em precisão até a distância de um 
quilômetro. 

Entretanto, mais recentemente, durante a 
Idade Tecnológica, o progresso foi espetaculru·. 
Assim, menos de 200 anos depois das Guerras 
N apoleônicas, na Guerra do Golfo, em presença 
da avalanche tecnológica aliada, o Iraque se 
quedou imobilizado a uma distância inofensiva 
em relação às forças aliadas. Sensores e 
atuadores, operando no espectro eletromag
nético, interferiram nas comunicações, neutra
lizando sistemas de defesa e garantindo uma 
supremacia eletromagnética, com vistas à 
anulação de pontos vitais de defesa e do sistema 
logístico. O resultado foi o envolvimento quadri
dimensional estabelecido pelos aliados, que 
inibiu o poder militar de Saddam Hussein e 
reduziu o Íraque a um contendor C{(go, surdo, 
mudo, imobilizado e desprovido de vontade de 
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lutar. .. A conseqüência natural foi a rendição 
incondicional iraquiana. 

o AMBIENTE ATUAL 

A Revolução Tecnológica 

o ambiente atual é de um mundo "entrópico, 
competitivo e assimétrico na distribuição do 
poder, da riqueza e das benesses do progresso". 
A revolução tecnológica proporcionou um 
cenário indutivo de crescimento da Ciência e 
da Tecnologia, onde ora a ciência é o agente 
promotor do desenvolvimento da tecnologia, 
ora a tecnologia proporciona meios para o 
crescimento científico. É um processo até 
dialético. 

o Papel da Educação 

Sabe-se que tanto a ciência quanto a 
tecnologia resultam de processos cumulativos 
do conhecimento, onde cada geração herda um 
estoque de conhecimento e de técnicas, que 
pode ser acumulado e ampliado se a geração 
assim o desejar e se o condicionamento social 
permitir. A educação é o principal veículo de 
transmissão e de fixação do conhecimento, e o 
homem, o ser responsável pela expansão das 
fronteiras do saber. 

Dado que a geração do conhecimento é 
função direta do número de pesquisadores, o 
processo de desenvolvimento do binômio 
Ciência e Tecnologia é exponencial. Essa 
característica é tão significativa que estão vivos 
90% de todos os cientistas produzidos no 
planeta Tena. Então, não é nada assustador o 
progresso científico-tecnológico expelimentado 
pela humanidade. Ele é perfeitamente 
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justificável, perceptível e explicável. E vai 
continuar nesta taxa por algum tempo, até o 
surgimento de algum fator restritivo desse 
processo. 

Na perspectiva da evolução, pode-se 
observar que as dificuldades morais, políticas e 
ambientais antepostas à C&T não são total
mente novas. Nos tempos atuais, o relaciona
mento estreito da ciência com a indústria, a 
defesa, a política e o próprio meio ambiente 
está tornando obsoleta a ciência particulari
zada pela visão reducionista e cartesiana. 
Agora, a ciência tem de compreender o mun
do natural utilizando uma visão global e 
holística. A sociedade precisa de uma con
cepção de trabalho científico sobre o mundo 
natural diferente do modelo reducionista da 
Revolução Industrial. No modelo reducio
nista, o problema é reduzido à escala de 
laboratório e na sua solução não são levados 
em consideração o impacto ao meio ambiente 
e outras repercussões multidisciplinares. 

Além disso, é evidente que as fenamentas 
determinísticas ainda vão perdurar. Com base 
na mecânica newtoniana, é possível a exata 
predição de tudo o que aconteceria no futuro, a 
partir do conhecimento das condições de 
qualquer dado restante. Esse determinismo levou 
o grande Laplace a declarar que, "se fossem 
conhecidos a posição e movimentos de todas 
as partículas do Universo, ele teria como 
escrever a História futura ... " 

Hoje, sabemos que isso nem sempre é 
verdadeiro. 

Amanhã irá ou não chover no Rio de 
Janeiro? O futuro é probabilístico. Amanhã, 
pode ou não chover no Rio de Janeiro. Surge a 
necessidade de ferramentas estocásticas para 
lidar com problemas probabilísticos ou caóticos. 
A compreensão científica se torna mais 
complexa, quando se trata de sistemas não-
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lineares adaptativos . Uma pequena anomalia 
num DNA saudável pode ser a causa de 
uma trajetória genética não previamente 
definível, característica de um ser humano 
defeituoso . 

A universidade começa a sofrer o efeito da 
necessidade de visão sintética e, como reação 
a essa demanda, passa a oferecer formação em 
multiengenhatia. Na Universidade americana de 
Stanford, o aluno hoje pode sair engenheiro, 
sem especialidade específica, com uma visão 
mais ampla e, conseqüentemente, mais sintética. 
É uma tendência atual. 

No mundo atual, como se dá a transferência 
do conhecimento? Ela se processa de maneira 
generalizada, onde a escola continua a ser o meio 
plincipal. Hoje em dia, cada profissional de uma 
carreira técnica sente a mandatória necessidade 
do aperfeiçoamento permanente. Quem, mesmo 
fora dos bancos escolat'es, pára de estudat· tende 
a enfrentar a morte profissional. Daí a neces
sidade de, nos bancos universitários, os alunos 
aprenderem a aprender. E a condição para que 
esta cat°acterística seja atendida é a universidade 
oferecer uma sólida base de conhecimento 
científico-tecnológico. 

Aspectos Psicossociais 

No campo social, algumas características 
são fundamentalmente impactantes. 

A mulher começa a demonstrat· o seu valor 
e passa a ocupar um lugar importante na 
sociedade. Por quê? 

Inicialmente, a atividade econômica era 
baseada no poder do músculo, hoje dá lugar a 
outra que se radica no poder da mente - e 
isso elimina desvantagens fundamentais no caso 

das mulheres. Além disso, é agora possível às 
mulheres exercer um maior controle sobre os 
nascimentos - a oportunidade e o número de 
gestações - do que em qualquer outro 
momento da História. 

Em conseqüência, a mulher passa a assumir 
um papel igualitário ao homem, pelo menos em 
opOltunidades de trabalho. Abrindo um parên
teses, o IME está de mãos dadas com a evo
lução histórica e já conta em seus bancos 
escolares com a inteligência, a determinação e 
a at°gúcia da mulher brasileira. 

Por outro lado, essa maior abertura ao 
mercado de trabalho provocou algumas 
repercussões. A individualidade passa a ter um 
papel importante na estrutura social. Começa 
a haver o conflito na base da faml1ia tradicional, 
promovendo a cisão na falllllia celular - a 
família do pai, da mãe e dos filhos . 

Aspectos Econômicos 

A atualidade nos apresenta outras 
características. A economia, que até pouco 
tempo era baseada fundamentalmente na 
produção, começa a ter um caráter importante 
na exploração dos produtos. Os serviços 
começam a ter um papel importante na 
econonua. 

A fabricação, que na Idade Industrial era 
massificada, torna-se flexível, especializada e 
voltada para o cliente. O automóvel, que antes 
era produzido em grandes quantidades, mas em 
poucos tip'os, agora é oferecido com múltiplas 
características. Inicia-se a prática da diferen
ciação. É o efeito da individualidade na eco
nomia. Até no consumo, o homem moderno quer 
preservat° a individualidade. 
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Aspectos Políticos 

Hoje, o conhecimento transformou-se em 
poderoso instrumento do poder. Sabemos que 
o poder é um dos principais instrumentos 
políticos postos à disposição do homem. Na 
primeira instância de sua evolução, a fonte 
primária de poder era a força física. Com o 
refinamento do relacionamento humano, um 
segundo tipo de poder, o capital, se juntou à 
força física para a imposição da vontade de 
sociedades e indivíduos sobre sociedades e 
indivíduos mais fracos. A adição dessa terceira 
forma de poder, o conhecimento, ao cartel de 
sociedades mais desenvolvidas irá, ce11amente, 
possibilitar formas mais sutis e sofisticadas de 
imposição de vontades e de estratificação do 
poder político mundial. 

Aspectos Militares 

Nessa conjuntura, o Exército recebe 
influências diretas da Ciência e Tecnologia e 
indiretas pelos processos acima descritos. 
Assim, cabe o questionamento de como a C&T 
impactará o desempenho operacional do 
Exército no futuro. 

Se tomalmos a Guerra do Golfo como o 
marco inicial dos conflitos militares na Idade 
Tecnológica, podemos visualizar os mara
vilhosos sistemas de almas, que desfilal'am, na 
vitrine tecnológica do Golfo, como produtos de 
primeira geração da nova era. Dentro de algu
mas décadas, eles serão vistos como relíquias 
ultrapassadas, da mesma maneira como os 
carros primitivos são hoje vistos. 

Por esta razão, as características opera
cionais e tecnológicas de guenas desta nova era 
ainda não estão bem analisadas e definidas . 
Mesmo assim, pode-se constatar: 

A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO IME 

- a busca da supremacia eletromagnética; 
- a evolução do poder aéreo para o poder 

aeroespacial; 
- a possibilidade de envolvimento 

quadridirnensional; 
- a rapidez de manobra; 
- o sincronismo e a flexibilidade das ações 

militares; 
- a precisão cirúrgica dos atuadores com 

elevado agregado tecnológico; 
- os contornos de uma nova logística 

militar; 
- a busca da automação nas funções 

tecnológicas do combate (Sensoriamento -
Processamento - Atuação); e 

- os meios modernos postos à disposição 
do estado-maior e da tropa, impondo a 
necessidade de uma crescente profissionalização 
militar. 

Em síntese, o grande ensinamento 
operacional extraído da análise de uma guerra 
da Idade Tecnológica é que a gestão efetiva do 
complexo militar-industlial das forças aliadas foi 
o fator determinante da vitória. Em conse
qüência, no cenário militar nacional, pode-se 
inferir que para a atualização tecnológica do 
Exército é fundamental o trabalho conjunto e 
harmônico do binômio combatente-engenheiro. 

A Globalização 

Finalmente, na década de 90, as inovações 
tecnológicas associadas com a automação de 
fábricas e esclitórios, a telemática, a engenharia 
genética, a biotecnologia, o laser e as fibras 
ópticas estão confirmando um novo ciclo 
econômico mundial. O novo ciclo econômico é 
tão forte que está promovendo profundas 
modificações políticas, psicossociais e militares 
nas sociedades tenestres do [mal do século :XX. 
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o novo ciclo de inovações é a base tecnológica 
da tão falada globalização. 

Empurrada inicialmente por motivos 
econômicos e com base na altíssima velocidade 
com que flui a informação, a globalização se 
instalou de forma quase defInitiva no planeta. 

Além disso, gostaria de explorar um pouco 
a faceta cultural do fenômeno da globalização. 
"Assim procedo porque ele atua decisivamente 
nas consciências, nas posturas mentais, nas 
expectativas das pessoas e nas pautas compor
tamentais. Para quem cogita de capacitar 
recursos humanos é imperioso diagnosticar a 
cabeça da geração que vi ve a efervescência 
globalizante, sobretudo no plano cultural." A 
atual geração é mais interativa, mais aberta à 
inovação, exigente em suas expectativas e ávida 
de conhecimento, e assim deve ser considerada 
no modelo pedagógico de sua educação. 

o PAPEL DO IME 
NESTE CENÁRIO 

o Instituto Militar de Engenharia, berço da 
engenharia brasileira, foi pioneiro na formação 
de engenheiros e ramifIcou-se, ao longo dos seus 
200 anos de tradição, em novas áreas de espe
cialização, como: 

- a Engenharia de Fortificações e de 
Construção, mãe da Engenharia Civil no país; 

- a Engenharia Metalúrgica, de onde nas
ceu com Edmundo Macedo Soares, professor 
do IME, a idéia geradora da Companhia 
Siderúrgica Nacional, precursora da 
industrialização brasileira; 

- a Engenharia Cartográfica, um dos 
primeiros cursos superiores no Brasil, em 
cattografia; 

- a Engenharia Mecânica e de Armamento, 
inspiradora de nossa indústria de defes~; 

- a Engenharia Mecânica e de Automó
vel, precursora de nossa indústria automo
bilística; 

- a Engenharia Química, de atuação 
pioneira na implantação de nossa indústria 
petroquírnica, a partir da década de 1950; 

- a Engenharia Aeronáutica, responsável 
pela criação do Instituto Tecnológico da Aero
náutica (lTA), descendente direto do nosso 
!ME; 

- a Engenharia de Comunicações, pro
pulsora, na década de 1970, do marcante 
progresso brasileiro em Telecomunicações; e 

- mais recentemente, a criação do primeiro 
curso de Engenharia de Computação do país. 

Dessa forma o IME é, até hoje, empre
endedor na criação de cursos de formação de 
especialistas em áreas inexploradas, contri
buindo com uma visão futura para a evolução 
do ensino da engenharia no Brasil. 

O IME tem- se caracterizado como 
propagador de iniciativas inovadoras, tendo 
fundado a Pós-Graduação lato sensu, em 1958, 
introduzindo no país o estudo da engenharia 
nuclear. Partiu posteriormente para a Pós
Graduação stricto sensu, em 1969, com o 
Curso de Mestrado em Química, comemorando 
neste ano 30 anos de seu funcionamento. Hoje, 
oferece oito cursos de mestrado e dois de 
doutorado. 

Além de seu caráter pioneiro, o IME é 
uma escola de excelência. Cabe dizer que, 
no ano passado, o MEC avaliou 142 esta
belecimentos de ensino superior de engenha
ria. Somente duas instituições alcançaram a 
menção A no provão, na qualidade do corpo 
docente e na infra-estrutura de ensino, nas três 
especialidades de Engenharia avaliadas: o 
nosso IME e a USP/São Paulo. Cabe ainda 
ressaltar que o Tenente Botelho, do IME, 
obteve a nota 9,9 no provão, sendo este o 
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maIOr grau entre os 13.071 estudantes 

avaliados. Tais fatos comprovam, de forma 
indubitável, a invulgar qualidade do ensino 

ministrado nesta secular e tradicional escola 

de engenharia militar. 
Assim, por ter sido o IME um dos pioneiros 

da especialização profissional universitária no 

país e por ser uma escola de excelência, enfrenta 

agora o desafio de se autoquestionar e se 
reestruturar, a fim de continuar a participar da 

vanguarda na formação de recursos humanos 
altamente qualificados. Numa visão futura, o 
IME 2005, como tem sido ao longo de sua 

secular vida, deve comportar-se como uma 
escola de excelência. O seu papel é o de in
fluenciar muito mais o ensino e pesquisa rela

cionados com o desenvolvimento estratégico do 
Exército e da Sociedade do que atender às 
demandas instantâneas de mercado. 

O engenheiro militar é, a um só tempo, 
engenheiro e soldado. Formar este engenheiro 
militar é a missão do IME. Para isso possui a 

incumbência de, no prazo de cinco anos, graduar 
academicamente o engenheiro e formar 
militarmente o oficial do Exército Brasileiro, seja 

da ativa, seja da reserva, seja homem, seja 
mulher. Cabe ressaltar que isso tudo é realizado 

no mesmo prazo em que as universidades civis 
graduam seus engenheiros. 

Essa é uma situação adversa. E, nas situa

ções adversas, devemos procurar extrair meios 
para obter vantagens alternativas. O IME 
encontrou a chave do sucesso. Ele ministra, no 

país, o único curso de engenharia para formação 
de líderes da área de Ciência e Tecnologia, em 

condições de atuar no meio militar ou no âmbito 
da sociedade civil. 

Além do que foi dito e diferentemente de 
outras instituições de ensino superior, o IME 
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possui o caráter nacional. O seu vestibular é de 

abrangência nacional, o que lhe assegura alunos 
provenientes de todas os recantos do país. Ao 

final do curso, os graduados do IME são 

espalhados por todo o território nacional. Isso 
tudo empresta ao IME uma visão muito nítida 
dos problemas tecnológicos característicos das 

diferentes regiões do Brasil. 

CARACTERIZAÇÃO 00 
ENGENHEIRO MILITAR 

(DA ATIVA OU RESERVA) 
FORMADO PELO !ME 

Assim, estamos definindo o perfil profis
siográfico do engenheiro a ser formado em nosso 
Instituto em 2005 , enfatizando as seguintes 

características: 
- ser dotado de forte embasamento 

científico-tecnológico, calcado na física, química, 

matemática e computação; 
- ser engenheiro da Idade Tecnológica, com 

base politécnica e visão holística; 

- possuir capacidade de trabalho no campo 
uidirnensional; 

- estar capacitado a u'abalhar em atividades 
interdisciplinares; 

- estar apto ao trabalho em equipe; 
- considerar o impacto do produto do seu 

trabalho ao meio ambiente; 

- dar mais valor ao uso da obra do que à 
obra propriamente dita; 

- possuir uma fOlte visão humanística; 

- possuir capacidade para o exercício do 

estudo e aperfeiçoamento continuado, após a 
formatura; 

- possuir capacidade de exercer liderança 
e chefia. 
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ESTRATÉGIAS PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DA 

MODERNIZAÇAO 

Para que a modernização, caracterizada pela 
visão futura IME 2005, seja concretizada, as 
seguintes estratégias devem ser adotadas, 
respeitando-se sempre as características e 
valores do IME e, principalmente, sua 
identidade: 

- implantar um modelo pedagógico de 
ensino que enfatize a formação intelectual, 
desenvolvendo a capacidade crítica, a auto
nomia, a criatividade, o raciocínio lógico, o 
emprego da inteligência emocional, a ética e a 
liderança; 

- realizar a modernização clmicular; 
- propiciar ao corpo docente meios de 

realizar a modernização do ensino, assegurando 
o acesso a novas práticas pedagógicas; 

- estimular a capacidade de autodesen
volvimento do educando, tornando-o apto para 
se adaptar com facilidade à introdução de novos 
cenários tecnológicos; 

- fomentar a formação humanística, com 
sensibilidade para as inter-relações de sua 
ati vidade profissional com a sociedade e o meio 
ambiente; 

- criar centros de pesquisa interdisciplinares 
(estão em cogitação os núcleos de pesquisa e 
projetos em Tecnologia da Informação, em 
Sistemas Integrados, em Construção e 
Cartografia, em Química e Materiais e em 
Tecnologias Amazônicas); 

- promover, sempre que possível, a 
integração de atividades interdepartamentais; 

- incentivar o trabalho em equipe no ensino 
e na pesquisa; 

- transformar a biblioteca em multiteca, para 
garantir o conceito de acesso à informação, 
substituindo o antigo conceito de disponibilidade 
da informação; 

- criar laboratórios multidisciplinares sobre 
campos de pesquisa modernos; 

- tornar funcionais os laboratórios 
existentes no !ME pela modernização, atuali
zação ou recuperação de equipamentos; 

- criar salas de aula modernas dotadas de 
multimídia; 

- incentivar atividades culturais e de lazer, 
envolvendo os alunos. 

CONCLUSÃO 

Vivemos a chamada Revolução Tecnológica 
que alimenta os fenômenos globalizantes, 
atuando dentro de um mundo incelto e ambíguo 
dominado por sociedades que privilegiam o 
conhecimento. É inevitável que encontremos 
nosso aluno com o pensamento trabalhado por 
essas tendências, as quais devem ser consi
deradas se perseguirmos o sucesso na capa
citação dos recursos humanos. Reconhecemos 
a perenidade da missão do Exército, mas 
devemos reconhecer novos papéis que o enge
nheiro militar tem a desempenhar no futuro . A 
modernização do ensino não é uma tarefa difícil. 
Exige uma reformulação do modelo pedagógico 
e das práticas didáticas. 

Precisamos proporcionar ao nosso aluno um 
ambiente acadêmico-militar que possibilite a 
formação do engenheiro militar com caracte
rísticas modernas. 

Acho oportuno, finalmente, lembrar palavras 
proferidas em 1996 pelo Comandante do 
Exército, General Gleuber Vieira, cuja expressão 
profissional aconselha a examiná-las com 
reflexão: 

"Afinal, é bom lembrar que nós pertencemos 
a uma profissão que é a única que no seu 
compromisso profissional hipoteca a própria 
vida. O militar de hoje e do futuro precisa de 
um corpo rígido e mente flexível. Deve ser 
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rústico, alerta e aberto para as inovações. 
Pronto para o inédito e o inesperado, com 
inteligência ágil para a inovação. Uma alma 
calorosa para saber compreender, integrar e 
confiar. 

Precisamos prepará-lo para hoje e para 
amanhã." 

A MODERNIZAÇÃO 00 ENSINO NO IME 

É com esta consciência que o IME tem-se 
destacado no cenário nacional pelo elevado 
padrão de qualidade no ensino e na pesquisa. 
Com a implantação do plano de modernização, 
o IME se prepara para manter uma posição de 
liderança como escola de excelência da Idade 
Tecnológica. r:m 

IME - Praia Vermelha - Rio de Janeiro-RJ 
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