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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 18/09/2012 às 08:30 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. 

Jorge Otubo (Coordenador do PG-EAM-M), a Profa. Cristiane Aparecida Martins (Coordenadora do PG-

EAM-A), o Prof. Davi Antonio dos Santos (Coordenador do PG-EAM-S) e a Profa. Emília Villani (Chefe da 

Divisão de Pós-Graduação, representando o Prof. Luiz Carlos Sandoval Góes, Coordenador de Curso e 

Coordenador do PG-EAM-V, que se encontra em missão no exterior).  

Foram aprovadas as seguintes medidas: 

 

• Critério de credenciamento de docentes permanentes no PG-EAM 

Para pedidos protocolados na Secretaria da Divisão de Pós-Graduação entre 18/09/2012 e 

31/12/2013, o critério para credenciamento de docentes permanentes no PG-EAM é que o docente comprove 

índice PQ>=1 no trienio anterior ao credenciamento, com pelo menos um artigo com classificação Qualis B2 

ou superior. 

Para pedidos protocolados na Secretaria da Divisão de Pós-Graduação a partir de 

01/01/2014, o critério para credenciamento de docentes permanentes no PG-EAM é que o docente comprove 

índice PQ>=1,5 no trienio anterior ao credenciamento, com pelo menos um artigo com classificação Qualis 

B2 ou superior. 

O calculo do índice PQ é baseado nos pesos da CAPES e é dado por: 

PQ = (4*PIL+3*PNL+2*PI+PN+0,1*PID+0,05*PND+0,05*SNR) + 

(A1+0,85*A2+0,7*B1+0,5*B2+0,2*B3+0,1*B4+0,05*B5) 

 

PIL - Patente internacional licenciada 

PNL - Patente nacional licenciada 

PI - Patente internacional concedida 

PN - Patente nacional concedida 

PID - Patente internacional depositada 

PND - Patente nacional depositada 

SNR - Software com registro 

A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 - classificação Qualis de periódicos na área de Engenharias III. 
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Na ausência de classificação Qualis do periódico na área de Engenharias III, o Coordenador do PG-EAM 

poderá considerar a classificação atribuída ao periódico por outra área ou definir uma classificação baseado 

nos critérios definidos pela Engenharias III para classificação dos periódicos. 

 
• Critério para nomeação de Banca 

A partir de 01 de janeiro de 2013, os pedidos de nomeação de Banca Examinadora de Mestrado ou 

Doutorado do PG-EAM devem estar acompanhados de comprovante de submissão de artigo para revista 

Qualis B2 ou superior. 

 
• Critério para contagem de créditos do Doutorado 

A partir de 01 de janeiro de 2014, toda a contagem de crédito de aluno de Doutorado do PG-EAM deve 

conter pelo menos um artigo aceito para publicação ou publicado em revista Qualis B2 ou superior. 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Luiz Carlos Sandoval Góes 

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

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Jorge Otubo 

(Coordenador do PG-EAM-MP) 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. João Murta 

(Coordenador do PG-EAM-M) 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Cristiane Aparecida Martins 

(Coordenadora do PG-EAM-A) 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Davi Antônio dos Santos 

(Coordenadora do PG-EAM-S) 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Alfredo Rocha de Faria 

(Coordenador do PG-EAM-E) 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Emília Villani 

(Chefe da Divisão de Pós-Graduação) 

 

 


