
Apresentação ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Ricardo Galvão

23 Outubro 2015



COMAERGoverno Federal

Apoio à indústria 
aeronáutica e 
aeroespacial

Forte participação no 
desenvolvimento 

científico e 
tecnológico

Formação de 
recursos humanos 

altamente 
qualificados







Temas Prioritários

• Graduação
• Pós-Graduação
• Internacionalização
• Pesquisa científica e tecnológica
• Inovação e interação com o meio empresarial
• Expansão, aprimoramento e engajamento do Corpo Docente



• Necessidade de melhoria dos cursos de graduação, ou 
simplesmente melhor adequação da grade curricular ?

• Utilização de ferramentas de ensino à distância?
• Sólida formação técnico-científica.
• Estímulo à criatividade, inovação e empreendedorismo.
• Melhor articulação entre a graduação e pós-graduação, 

permitindo formação mais rápida de mestres.
• Internacionalização.

Graduação



Aprimoramento dos Cursos de Graduação e da Grade Curricular 

• Formação de Ensino Médio dos alunos bem superior à dos 
ingressantes em outras escolas

• Ensino fundamental (física, química e matemática) 
absolutamente necessário. No entanto, talvez possa ser 
estendido por mais meio ano para inserção de alguns tópicos 
correlatos de engenharia no fundamental.

• Tópicos extremamente especializados do curso profissional 
devem ser evitados, ou já ministrados como cursos de mestrado.

• Ampliação do programa integrado graduação-mestrado deve ser 
fortemente estimulada, se possível com aval da CAPES para 
concessão de bolsas.



Estímulo à Criatividade, Inovação e Empreendedorismo

• Passagem de especialista para empreendedor não é meramente 
equivalente a incorporar alguns novos conhecimentos, mas sim 
mudar quem a pessoa é, a não ser que naturalmente já tenha o 
carácter empreendedor embutido em sua personalidade. 

• Seria interessante incorporar no vestibular uma medida da 
habilidade experimental/empreendedora do aluno.

• Alunos empreendedores ou inovadores devem ser estimulados, 
com oferecimento de infra estrutura e facilidades adequadas, a 
desenvolver seus próprios projetos.





É possível introduzir uma segunda fase do vestibular 
incorporando trabalho experimental ?



Infra estrutura e facilidades adequadas para desenvolvimento 
autônomo de projetos



Internacionalização

• Processo de desenvolvimento de projetos de engenharia mudou 
muito nas duas últimas décadas. 

• Capacidade de interagir em equipes internacionais é essencial 
para trabalhos em tecnologias avançadas.

• Possibilidade de adquirir alguma experiência internacional ainda 
na graduação extremamente desejável.

• No entanto, maneira eficaz de adquirir essa experiência é através 
de estágios de trabalho ou de pesquisa, 
e não simplesmente frequentando cursos,
em universidades, empresas e laboratórios no estrangeiro.









Colaboração com Universidades Europeias
Bacharelado - Mestrado

??? ???



Pós - Graduação

Não há universidade de pesquisa que seja internacionalmente 
respeitada sem programa de pós-graduação de alto nível !

B.P. Lathi



Instituição deve almejar continua 
progressão dos conceitos de seus 
programas de pós-graduação, até 
conseguir nota máxima da CAPES, 
pelo menos no de Engenharia 
Aeronáutica e Mecânica. 



Mestrado Profissional

• MP-Engenharia Aeronáutica (Parceria ITA-Embraer)
• MP-Safety (Parceira ITA-CENIPA/EMAER)
• MPEP - Mestrado Profissional em Produção (Parceria ITA-SENAI)

Mestrados profissionais se justificam plenamente onde há clara 
deficiência de formação especializada de alto nível



Mestrado Profissional em Instrumentação Científica
CBPF



Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
SBF - CAPES

• 46 polos
• 730 professores – alunos
• Abrangência de pelo menos 20.000 

alunos desses professores



20rd October 2015
Dear Dr. Galvao,
I would like to take this opportunity to thank you for taking time out of your busy schedule for our meeting in Sao Paulo,
and for your hospitality in treating me and my wife to lunch.
I was very impressed with the range of programs that the Brazilian Society of Physics is carrying out. In particular, the
STEM outreach and teacher education activities you spoke of were very exciting -- both in their own right and as
potential models for less developed countries. When I met with CAPES on Tuesday, I mentioned our meeting to Dr.
Carlos Nobre and he had some interesting suggestions for possible collaboration.
SPIE, as a truly international society, is interested in finding out how best to serve the light-science community in Latin
America during the coming years. My recent visit has reinforced my feeling that Brazil is the regional leader in this field,
but also highlighted the fact that I know very little about the full scope of activities in your country. I am hoping that SBF
and its Optics and Photonics (OTI) commission can help me to get a more complete picture of where, and by whom,
research in this burgeoning field is being done -- and how SPIE can help.

The next SPIE Board Meeting will take place at the end of this month, at which time I hope to bring up some of the ideas
on collaboration we discussed. I will get back to you after that to explore how we can move forward.

Atenciosamente,

Bob Lieberman
R. A. Lieberman, Ph.D.
President, Lumoptix LLC
2015 President Elect, SPIE



Pesquisa Científica e Tecnológica

• Temas devem ter relevância para o setor aeroespacial, em particular os de 
necessidade direta do COMAER

• Projetos de pesquisa devem visar papel de liderança, em suas áreas de 
especialização, no programa espacial brasileiro

• Infraestrutura de pesquisa deve ser continuamente aprimorada
• Liderança científica deve ser um fator fundamental na seleção de novos 

docentes
• Participação de bolsistas de pós-doutoramento deve ser substancialmente 

aprimorada
• Escritório de prospecção e apoio administrativo a projetos de pesquisa deve 

funcionar adequadamente, pelo menos de acordo com as normas da 
FAPESP

• Número de trabalhos publicados em revistas científicas tem que ser 
substancialmente aumentado



Inovação e Interação com o Meio Empresarial

• Inovação deve estar voltada quase que exclusivamente à 

Inovação acionada pela Ciência

• Inovação em instrumentação ou processos e prestação de serviços de 
laboratório para empresas que solicitarem, mas somente em casos em que 
se faz necessária a alta qualificação científica e técnica da instituição

• Desenvolvimento local de instrumentação para a pesquisa científica e 
tecnológica realizada na instituição deve ser fortemente incentivada

• Interação com o meio empresarial deve evitar ingerência externa indevida na 
soberania acadêmica da instituição





Núcleo de Inovação Tecnológica - CBPF

49 ativos de propriedade intelectual, divididos em 42 patentes, 4 programas de computador registrados e 3 modelos de utilidade 

http://mesonpi.cat.cbpf.br/_nitrio/



BRAZILIAN COLLABORATION WITH EUROPE ON 
FUSION ENERGY RESEARCH

2015

Report for the First Meeting of the Coordinating Committee of the Agreement for 
Cooperation between the European Atomic Energy Community and

the Government of the Federative Republic of Brazilian in the field of fusion 
energy research

Brazilian Delegates

Artour Elfimov, Ricardo Galvão, and Isaac Obadia

Culham 29 Sept 2015



TAU Enhancement Project

12kW; Solid-State; 50kHz≤ f ≤ 1Mhz



Culham 29 Sept 2015

EQUIPMENT JUST BEFORE BEING PACKED



Filtros Tchebyshev de 19ª Ordem 

Leonid Ruchko





Expansão, Aprimoramento e Engajamento do Corpo Docente

• Novas contratações devem priorizar dedicação à atividade de 
pesquisa, seja científica ou tecnológica.

• Atração desses profissionais depende da qualidade dos projetos 
de colaboração com a indústria aeroespacial e da possibilidade 
de realizar da pesquisa científica e tecnológica de ponta na 
instituição.

• Programa intenso de pós-doutoramento deve ser implantado, 
em particular nas colaborações internacionais.

• Promoção deve ser baseada nos resultados de plano de atividade 
trienal submetido à respectiva divisão.

• Maior interação e participação efetiva nas atividades 
desenvolvidas em outras unidades do CTA deve ser incentivada.



Algumas Considerações sobre o Perfil do Candidato

http://lattes.cnpq.br/1443260585180322

Possui graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade
Federal Fluminense (1969), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade
Estadual de Campinas (1972), doutorado em Física de Plasmas Aplicada pelo
Massachusetts Institute of Technology (1976) e Livre-Docência em Física
Experimental pela Universidade de São Paulo (1983). Tem experiência na área
de Física, com ênfase em Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas
Elétricas, atuando principalmente nos seguintes temas:física de tokamaks,
ondas e instabilidades em plasmas, ondas de Alfvén, transporte em plasmas
termonucleares, descargas com elétrons fugitivos e aplicações tecnológicas de
plasmas. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e
da Academia Brasileira de Ciências, Fellow do Institute of Physics, Presidente da
Sociedade Brasileira de Física e membro do Conselho da Sociedade Europeia de
Física.





Quoting bruno.giordano.leite@usp.br:

> Bom dia professor.
> Estou no processo do ciência sem fronteiras para os Estados Unidos, 
> e no mesmo é requisitado cartas de recomendação dos professores que 
> já tive aula. Talvez o senhor não se lembre de mim, mas f ui seu 
> aluno durante o ano passado nas disciplinas de Fisica III e IV para 
> engenharia elétrica.
> Essa decisão de tentar o CsF é recente, por isso não entrei em 
> contato com o senhor antes. Espero que não seja tarde demais.
> O senhor foi o melhor professor que tive na poli até então, portanto 
> gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar nessa carta.
> Entretanto, sei que o senhor é extremamente ocupado, e entendo 
> completamente caso não seja possível essa carta de recomendação.
> Segue em anexo meu histórico escolar, caso o senhor julgue 
> necessário uma avaliação nesse sentido, e também o modelo de carta 
> de recomendação requerido pelo programa. Se o senhor quiser, posso 
> levar esse modelo impresso em papel para facilitar o preenchimento.
> Muito obrigado, desculpe pelo tempo tomado.
> Bruno





Primeira Dissertação de Mestrado em Engenharia 
Elétrica da UNICAMP 







Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien



Gestor de uma Instituição Acadêmica

• Capacidade de articulação
• Respeito à comunidade
• Tomar iniciativas respeitando orgãos colegiados
• Ter visibilidade e respeitabilidade professional na

comunidade
• Disponibilidade para cuidar de aspectos internos

(menores) da gestão da instituição
• Capacidade e facilidade de atuação junto a organismos

externos do governo, agências de foment, etc.
• Capacidade de articulação com organismos internacionais



Direção do CBPF: 2004 - 2011



Direção do CBPF: 2004 - 2011





Feliz aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina

Cora Coralina
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