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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA (PG-EAM) 
 
No dia 16/10/2018 às 10:00hs o Conselho do PG-EAM 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 (Representante do PG-EAM-1),  a 

Profª. Cláudia Regina de Andrade (Representante do PG-EAM-2) e o Prof. Gilmar Patrocínio 

Thim (Representante do PG-EAM-3). 

 

Extensão de prazo 

• Pedido de extensão de prazo da aluna de mestrado Jéssica Santos Martins, orientada 

pelo prof. Flávio Luiz da Silva Bussamra, em razão de afastamento de 15 dias devido 

a cirurgia. O conselho do PG-EAM aprovou a ampliação do prazo para conclusão, 

passando do dia 31/01/2019 para o dia 01/03/2019, tendo como prazo limite para 

submissão de banca o dia 14/12/2018. 

Mudança de orientador 

• O aluno de doutorado Guilherme Nakakogue Barufaldi, orientado atualmente pelo 

prof. Luiz Carlos Sandoval Góes, solicita a mudança de orientação, sendo o prof. 

Góes substituído pelo prof. Roberto Gil Annes da Silva. Como todas as partes estão 

de acordo com a mudança, o pedido foi deferido pelo conselho. 

Apoio PROEX 

• O conselho do PG/EAM (igualmente CG/PROEX) aprovou a análise da comissão 

formada pelo prof. André Valdetaro Gomes Cavalieri, a profa. Cristiane Aparecida 

Martins e o representante discente Eder Moura, que julgou os pedidos de apoio 

PROEX para participação em congressos no período entre novembro de 2018 e março 

de 2019. Os pedidos aprovados se encontram em anexo. 



• Pedido do prof. Gilmar Patrocínio Thim de apoio PROEX para revisão de inglês de 

artigo submetido a Ceramics International (Qualis A1). O parecer do editor da revista 

mencionou a necessidade de revisão do inglês do artigo, e o prof. Gilmar Thim 

solicita apoio de US$180 para revisão pela Elsevier. Pedido aprovado. 

• Pedido do aluno de doutorado Daniel Tonon, orientado pelo prof. Ézio Castejon 

Garcia, de pagamento de taxa de publicação do artigo Thermodynamic analysis of a 

spark ignition Internal Combustion Engines by computational simulations, aceito 

para publicação no International Review of Mechanical Engineering. O Qualis 2013-

2016 da revista é B3. Em função do baixo impacto da revista, o conselho indeferiu a 

solicitação. 

Mudança de representante de área 

• O prof. Flávio José Silvestre pediu para deixar o cargo de representante de área do 

EAM-1 (Projeto Aeronáutico, Estruturas e Sistemas Aeroespaciais). O conselho do 

PG-EAM agradece pelo empenho do prof. Flávio ao longo dos últimos anos, e pede 

a realização de uma eleição para o cargo. 

 


