MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AERONÁUTICA E
MECÂNICA (PG-EAM)
No dia 31/05/2011 às 15:30 o Conselho do PG-EAM, composto pelos Coordenadores
das seis áreas do Programa, se reuniu para deliberação sobre assuntos diversos. Participaram da
reunião o Prof. Luiz Carlos Sandoval Góes (Coordenador de Curso e Coordenador do PG-EAM-V),
o Prof. Jorge Otubo (Coordenador do PG-EAM-MP), a Profa. Cristiane Aparecida Martins
(Coordenadora do PG-EAM-A), o Prof. João Murta Alves (Coordenador do PG-EAM-P) e a Profa.
Emília Villani (Coordenadora do PG-EAM-S).

Foram aprovadas as seguintes medidas:
•

As contagens de créditos de alunos de Mestrado e Doutorado do PG-EAM, solicitadas a partir
de 1 de agosto de 2011, deverão respeitar os limites máximos indicados na Tabela 1 na
atribuição de créditos para artigos publicados em periódicos e conferências. A Tabela 1 se refere
à classificação Qualis do periódico fornecida pela CAPES para área de Engenharias III. Caso o
periódico não esteja classificado na área de Engenharias III, deve-se adotar a classificação do
periódico em sua área principal, por exemplo Engenharia II para a área de Materiaise Processos
de Fabricação. Caso o periódico não esteja classificado em nenhuma área do Qualis, o
Coordenador de Área deve submeter uma solicitação ao Conselho do PG-EAM para atribuição
de um limite máximo para o periódico.

Tabela 1 – Limites máximos para atribuição de créditos para artigos.
Classificação Qualis do
periódico ou congresso
Periódico A1
Periódico A2
Periódico B1
Periódico B2
Periódico B3
Periódico B4 ou B5
Periódico C
Conferência internacional
Conferência nacional

Número máximo
de créditos
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1,0
0,5
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•

A partir de 1 de agosto de 2011, o aluno bolsista CAPES ou CNPq deve apresentar comprovante
de submissão de artigo em periódico com classificação Qualis B2 ou superior para nomeação da
banca de defesa de tese no CPG. Entende-se como aluno bolsista o aluno que tenha recebido
bolsa CAPES ou CNPq da cota do PG-EAM por um período igual ou superior a 6 meses. O
artigo deve ter o aluno como primeiro autor e o orientador como um dos co-autores.

•

O aluno que recebe bolsa CAPES ou CNPq da cota do PG-EAM e que tenha sido reprovado em
disciplina com média I ou D terá sua bolsa cancelada por mau desempenho.

Foram também tomadas as seguintes decisões a respeito do credenciamento no PGEAM de DOCENTES EXTERNOS AO ITA:
a)

O pesquisador externo poderá ser credenciado/recredenciado como docente permanente do PGEAM se, no último triênio, apresentou publicações em periódicos indexados com classificação
Qualis B2 ou superior, considerando prioritariamente a classificação na área de Engenharias
III.

b)

O pesquisador externo, uma vez credenciado, deve se comprometer a atender os seguintes
requisitos:
•

Orientar alunos de mestrado e/ou doutorado.

•

Ministrar pelo menos uma disciplina de pós-graduação por ano.

•

Publicar regularmente em periódicos indexados com classificação Qualis B2 ou superior,
considerando prioritariamente a classificação na área de Engenharias III.

•

Participar de atividades vinculadas aos Cursos de Graduação do ITA, tais como ministrar
disciplinas, orientar trabalhos de Iniciação Científica e Trabalhos de Conclusão.

c)

O pesquisador externo que não preencher os requisitos dos itens a) e b) poderá ser credenciado/
recredenciado como colaborador, de acordo com o interesse do PG-EAM. No entanto, o
número de COLABORADORES EXTERNOS AO ITA será limitado em 10% do total de
docentes do PG-EAM.

d)

O pesquisador externo com atividades de orientação em andamento que não for cadastrado
como docente permanente ou docente colaborador, ao término das atividades será desligado do
PG-EAM.
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___________________________________

___________________________________

Prof. Luiz Carlos Sandoval Góes

Prof. Jorge Otubo

(Coordenador do PG-EAM e do PG-EAM-V)

(Coordenador do PG-EAM-MP)

___________________________________

___________________________________

Prof. João Murta

Profa. Cristiane Aparecida Martins

(Coordenador do PG-EAM-M)

(Coordenadora do PG-EAM-A)

___________________________________

___________________________________

Profa. Emília Villani

Prof. Airton Nabarette

(Coordenadora do PG-EAM-S)

(Coordenador do PG-EAM-E)
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