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Primeira Colocação na 3ª Edição do Prêmio Vant 

�

�

Os alunos Everton Costa da Cruz, Gabriel Rodolfo Silva Teodoro Alves e Matheus de Almeida Fernandes, do
Curso Técnico de Informática, do Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes da Univap, sob a orientação
dos Professores Alberson Wander S. dos Santos e Wagner dos Santos C. de Jesus, participaram e
conquistaram a primeira colocação na 3ª Edição do Prêmio de Incentivo Aeronáutico Vant (Veículo Aéreo
Não Tripulado), com a apresentação do trabalho: Projeto Vant − Sistema Preventivo Anti-Colisão, que
permite prever futuros impactos por meio de um software que emite alerta ao controlador de Vant (Veículo
Aéreo Não tripulado).
Os trabalhos foram avaliados por uma banca de especialistas, dia 13 de dezembro, composta por
engenheiros da DCA-BR e da empresa Flight Technologies, que desenvolve Vants em São José dos
Campos.
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Os premiados

O Prêmio Vant é uma iniciativa da DCA-BR (Desenvolvimento de Certificação Aeronáutica Brasil) que busca
contribuir para o desenvolvimento, disseminação e manutenção de conhecimentos em certificação,
segurança operacional e proteção ambiental, prioritariamente, no campo aeroespacial.
A cerimônia de entrega do Prêmio Vant foi realizada dia 15 de dezembro, no auditório da Etep (Escola
Técnica Prof. Everardo Passos), ocasião em que os alunos receberam R$ 700, além do certificado da DCA-
BR pelo desenvolvimento do projeto.
Os Vants têm sido utilizados em missões do Exército Brasileiro no monitoramento de fronteiras e em
operações de destruição de pistas de clandestinas de pousos e decolagens na Amazônia. Outra utilidade
dos veículos não tripulados é a vigilância de determinadas regiões em relação ao desmatamento em áreas
de preservadas.
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Novo Estatuto da FVE

Apresentação aos Funcionários �

O Presidente da Fundação Valeparaibana de Ensino
− FVE, Prof. Samuel Roberto Ximenes Costa,
convidou a todos os integrantes do Corpo Docente e
do Corpo Técnico Administrativo do Sistema FVE de
Educação, que atuam diretamente na Mantenedora e
nas Mantidas (Univap, Colégios e Parque
Tecnológico); para reuniões, que se realizaram no
último dia 14 de dezembro, no Centro de

Planejamento e Desenvolvimento da Educação
(Ceplade), no Campus Urbanova, em dois horários
distintos (10h e 14h). 
Tiveram como objetivos, em decorrência do novo


