
INSTRUÇÕES PARA ALUNO ESPECIAL 

Aprovado em reunião do CPG/08 de 26/05/2017 

1. Inscrição.

Período de inscrição, documentação e processo seletivo igual ao do aluno 
regular. A única exceção é a não obrigatoriedade aos candidatos AE doutorado 
apresentarem a aprovação no exame de inglês na inscrição ou primeira 
matrícula. Documento deve ser apresentado até a migração de AE para AR. 

2. Tempo de permanência máximo como AE.

Tempo máximo como aluno especial é de 6 períodos para Mestrado e 
Doutorado. 

3. Tempo mínimo que aluno deve permanecer como AR após migração.

Não há tempo mínimo 

4. Tempo total máximo como AR após a migração.

Após migração o Aluno Especial deverá seguir as regras do Aluno Regular. 

5. Tempo máximo somando os períodos AE e AR.

Após migração o Aluno Especial deverá seguir as regras do Aluno Regular. 

6. Migração de AE para AR.

A solicitação deverá ser encaminhada pelo orientador ao representante de 
área, via email. Esse pedido poderá ser solicitado a qualquer tempo, mas 
o candidato iniciará somente no próximo semestre.

7. Desligamento.

Será aplicado a mesma regra do aluno regular. 
http://www.ita.br/sites/default/files/pages/collection/NOREG%202013%20ICA%
2037-356%202013.pdf 

8. Pedidos de trancamento e exclusão.

Será aplicado a mesma regra do aluno regular. 

9. Reingresso.

Não há, o candidato deverá participar de novo processo seletivo com nova 
documentação completa. A secretaria da Pós-Graduação deverá disponibilizar o 
histórico completo do candidato independente do Programa anterior que ele 
estiver matriculado. 

10. Em atendimento à Direção Geral do DCTA, observar:



1. Militares: poderão se inscrever os oficiais de posto não inferior à 1° Tenente e que 
tenham obtido parecer favorável da cadeia de comando.

2. Servidor Civil do Comando da Aeronáutica:  necessidade de parecer favorável do 
dirigente máximo da Organização a que estiver subordinado.

3. Alunos aspirantes do ITA: poderão se inscrever no PMG – Programa Mestrado na 
Graduação.


