
 
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 14/05/2018 às 14:00hs o Conselho do PG-EAM, composto pelos Coordenadores do 

Programa, reuniu-se para deliberação sobre assuntos diversos. Participaram da reunião o 

Prof. André Valdetaro Gomes Cavalieri (Coordenador do PG-EAM),  o Prof. Flávio José 

Silvestre (Coordenador do PG-EAM-1), a Profª. Cláudia Regina de Andrade (Coordenadora 

do PG-EAM-2), Prof. Gilmar Patrocínio Thim (Coordenador do PG-EAM-3) e o 

representante discente Igor Afonso Acampora Prado. 

 
 

• Apoio PROAP: 
 

1-) Pedido de apoio PROAP/PROEX do aluno Guilherme Nakakogue Barufaldi, orientador 
Prof. Luiz Carlos Sandoval Góes para participação no CONEM 2018 (PG-EAM-1). Pedido 
denegado em função do aluno ser o segundo autor do trabalho. 
 
2-) Pedido de apoio PROAP/PROEX do aluno Artur Gustavo Rocha dos Santos, orientador 
Prof. Domingos Alves Rade para participação no AIAA Aviation 2018. (PG-EAM-1). 
Pedido denegado. Casos anteriores de pedidos de alunos de mestrado para congressos no 
exterior foram denegados em função da restrição orçamentária e da priorização para 
doutorandos. 
 
3-) Pedido de apoio PROAP/PROEX do Prof. Marcelo José Santos de Lemos (PG-EAM-2) 
para pagamento de taxa de publicação (R$200). Pedido aprovado. 
 
4-) Pedido de apoio PROAP/PROEX do Prof. Marcelo José Santos de Lemos para taxa de 
publicação de US$ 1200,00 (PG EAM-2). Pedido aprovado. 
 



• Pedido de Trancamento  
 

Pedido de trancamento por saúde do aluno de doutorado Vinícius Guimarães Monteiro 
(PG-EAM-3), pelo período de um ano. O prazo do aluno se esgota no semestre atual. O 
mesmo apresentou atestado médico de problemas psiquiátricos. O conselho do PG-EAM 
decidiu deferir o trancamento por saúde, com extensão de prazo, por um período de seis 
meses, podendo haver uma nova avaliação ao final do trancamento. 
 

• Avaliação de Currículo Lattes para aprovação de membro externo  
 
Pedido de aprovação do prof. Leandro de Santana, da University of Twente, com membro 
externo para a banca do aluno Williem Pieter Waasdorp, orientador Prof. André Valdetaro 
Gomes Cavalieri, em duplo diploma coma University of Twente. Pedido aprovado. 
 

• Instalação de Comissão Disciplinar 
 
O caso dos alunos Vinícius Guimarães Monteiro e Osmar Francisco Reis Silva, orientados 
pelos profs. Jesuíno Takachi Tomita e Cleverson Bringhenti (PG-EAM-2), foi avaliado 
pelo conselho do PG-EAM. Os professores em questão solicitaram deixar a orientação dos 
alunos, que se encontram no nono período de seus doutorados, foram aprovados no exame 
de qualificação e têm créditos de publicação. O conselho considerou a situação atípica e 
pede a instalação de uma comissão para a apuração dos fatos e responsabilização eventual 
de discentes e/ou docentes. 
 

• Pedido de Extensão de Prazo 
 
Pedido de extensão de prazo do aluno Ruben Bruno Diaz, orientado pelo prof. Jesuíno 
Takachi Tomita, até o dia 31/10/2018, em função de problemas de hardware associados ao 
cluster computacional do laboratório. Pedido denegado em função de decisões anteriores 
semelhantes. 


