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Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (09/04/2021), às 10h, reuniu-se o
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais (PPGCA) da
Universidade da Força Aérea (UNIFA) para sua Reunião Ordinária, por meio de videoconferência
na Plataforma Zoom (https://fgv-br.zoom.us/j/98102880116?pwd=Mkt0c0FyV0I4UWVlZk1PcUNZYjVTUT09).
Representantes do Corpo Docente Permanente presentes: Prof. Dr. Cel Int R/1Afonso Farias de
Sousa Junior; Prof. Dr. Bruno de Melo Oliveira; Prof. Dr. Cel Av R/1 Carlos Eduardo Valle Rosa;
Profa. Dra. Claudia Maria Sousa Antunes; Prof. Dr. Eduardo Sol Oliveira da Silva; Prof. Dr. Cel Av
Rfm Flávio Neri Hadmann Jasper; Prof. Dr. Gills Vilar Lopes (Presidente); Prof. Dr. Humberto José
Lourenção; Prof. Dr. Cap R/1 Ivan Muniz de Mesquita; Prof. Dr. Luiz Maurício de Andrade da
Silva; Prof. Dr. Newton Hirata; Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Matos e Prof. Dr. Cel Rfm Paulo
Pereira Santos. Representante do Corpo Técnico-Pedagógico presente: 2T QOCon PED Vanessa
Barros da Silveira. Representante do Corpo Discente presente: João Claudio Faria Machado (Turma
Mestrado 2021). Ausências justificadas: Prof. Dr. Cap Esp Aer ARM Henrique de Souza Rocha
(Férias); Profa. Dra. Maria Célia Barbosa Reis da Silva (em atividades preparatórias para a
Disciplina Obrigatória “Ética e Filosofia”); Prof. Dr. Brig Int R/1 Pedro Arthur Linhares Lima
(Férias); e Prof. Dr. Ten Cel Int Rodrigo Antônio Silveira dos Santos (Missão no Exterior - Portaria
nº 1.342/CGI/2019). Secretária da Reunião: Eliana Maria Palhares da Cunha 2 Ten QOCon PED. A
Reunião teve início, considerando o atingimento do quórum mínimo e do horário, bem como a pauta,
as orientações e os anexos previamente enviados aos membros do Colegiado, por endereço eletrônico
(e-mail) da Coordenação (coordenacaoppgca.unifa@fab.mil.br). Prof. Gills, Coordenador do PPGCA
e Presidente deste Colegiado e da Reunião, conduziu as discussões em três etapas, a saber: 1) Informes;
2) Ordem do Dia; e 3) Outros. 1) INFORMES: 1.1 Colegiado do Programa: Prof. Gills realçou a
importância do protagonismo do Colegiado, com a necessidade de um papel mais proativo dessa
estrutura, que é composta pelos corpos docente (dezessete professores permanentes atualmente
cadastrados na Plataforma Sucupira), discente (um representante regularmente matriculado) e técnico
(um representante administrativo-pedagógico), especialmente no contexto de Avaliação Quadrienal
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da obrigação de manter
ou elevar a nota do PPGCA, em virtude do Doutorado. Ressaltou que eventual queda na nota
comprometerá a continuidade do Programa, no que as trocas de mensagens entre a Coordenação e os
membros do Colegiado serão preferencialmente realizadas por meio dos e-mails institucionais
(Zimbra). 1.2 Discentes Representantes eleitos: as turmas de Mestrado 2019, 2020 e 2021 e de
Doutorado 2021 elegeram, por meio de votação, os seguintes alunos regularmente matriculados como
Representantes de Turma: Cel Roberto Rodrigues Gomes Júnior (2020); Ten Cel José de Almeida
Pimentel Neto (2019); Ten Cel Wankley Lima de Oliveira (2019); Maj Av Rodrigo Albuquerque
Pereira (2021); Maj Alexander de Mello Lima (2020); Érika Rigotti Furtado (2021); e João Claudio
Faria Machado (2021). Prof. Gills ressaltou que, para o bom funcionamento da estrutura do Colegiado,
é importante que o Corpo Discente informe, com antecedência, o nome do seu representante, entre os
eleitos, a cada reunião, visando dar celeridade à logística das reuniões. 1.3 Nova estrutura

administrativa da UNIFA: o ROCA 21-6, publicado em março de 2021, estabeleceu profundas
mudanças na estrutura que de apoio aos Programas de Pós-Graduação (PPG) da UNIFA. Tendo em
vista que a Coordenação do PPGCA está se readequando aos processos, informou-se que a criação de
Comissões passará a ser uma rotina no Programa, com o fito de dar encaminhamentos mais rápidos
e eficazes a ações estratégicas do Programa. 1.4 Candidato ao Mestrado 1º Ten Esp COM
Jefferson de Lima Silva com item de matrícula não publicado: o candidato, aprovado no Processo
Seletivo 2021, não teve sua matrícula efetivada, em decorrência da sua não participação no primeiro
dia de aula e, também, por não ter requerido inscrição em disciplinas dentro do prazo estabelecido no
cronograma do PPGCA. Apesar de não ter havido exposição de motivos formalizada para a
desistência, o candidato realizou contato com o Cap Carlos Cesar de Castro Deonisio, Prof. Dr.,
docente indicado para ser seu Orientador, que, por sua vez, está ciente da questão. A Reitoria e a PróReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP) optaram por não preencher a vaga. 1.5 Avaliação
Institucional da Diretoria de Ensino da Aeronáutica (DIRENS): trata-se da Avaliação
Institucional do Ensino da Aeronáutica, contudo só será um processo de relevância estratégica ao
PPGCA de visar igualmente a Avaliação da CAPES. Tendo isto em vista, Prof. Gills ressaltou sobre
a existência do Manual de Avaliação Institucional do Ensino (MCA) 37-247/2020/DIRENS, cujo
volume I detalha a metodologia e os procedimentos a serem adotados no processo de avaliação interna,
e volume VI, que contém os instrumentos avaliativos a serem aplicados nos cursos da UNIFA. Neste
ponto, destacou-se que ambos os manuais devem ser analisados pelos docentes do PPGCA, visto o
direcionamento do Programa às exigências da CAPES. Ten Vanessa Barros informou que a DIRENS
estará em missão na UNIFA em maio/2021 para se reunir com os integrantes da Comissão Permanente
de Avaliação (CPA). Assim, até esse encontro, há um tempo oportuno para reunir questões que possam
ser tratadas com a equipe da DIRENS. Vale destacar que a CPA é composta por alguns nomes pelos
seguintes membros deste Colegiado: professores Eduardo Sol, Gills e Rocha e Ten Vanessa. Para
finalizar o tema, Cel Jasper sinalizou que seria importante a existência de um elo entre o PPGCA e o
setor responsável pela Pós-Graduação da DIRENS, evidenciando nomes de contatos importantes
nesse processo e prontificando-se a interagir com a DIRENS para aproximar as discussões acerca
deste tema. 1.6 Publicação de matérias em sites e mídias sociais: Prof. Gills colocou que, cada vez
mais, a CAPES tem cobrado impactos sociais e “aderência” do que se produz com o que se propõem
os PPG. Assim, visando a ampliar as ações de comunicação social, em relação às produções relevantes
ao COMAER e/ou de impacto social, econômico ou tecnológico, além de atividades de
internacionalização, realçou-se que docentes e discentes sempre que tiverem destaques de suas
pesquisas deverão conversar com a Coordenação do Programa para produzirem notas especialmente
sobre os resultados alcançados e Produtos Técnico-Tecnológicos (PTT) desenvolvidos, no que será
enviado para apreciação da PROPGP e da Reitoria da UNIFA. 1.7 Novos critérios e prazos da
Avaliação Quadrienal CAPES: Prof. Gills, mais uma vez, destacou que o Programa deverá estar
ativo para manter o nível de excelência até então conquistado e que o prazo para consolidar todas as
publicações de docentes, egressos e discentes ativos é 23/04/2021. Com relação aos novos e
impactantes critérios estipulados pela CAPES, frisou que a Avaliação terá um viés mais qualitativo.
Assim, quando da indicação dos “destaques” de produção (podendo variar, por docente, de um a
quatro produções, conforme cada ano em que o docente passou como permanente do Programa), é
importante levar em conta a “aderência” à Área de Concentração e às Linhas de Pesquisa do PPGCA,
bem como dos impactos alcançados com as pesquisas e publicações. Informou que o prazo para os
docentes escolherem e enviarem seus destaques – e respectivas justificativas – é 21/05/2021, no que
a Coordenação selecionará dez (10), dentre todos os indicados como destaque, como sendo os
Destaques do Programa no Quadriênio. Profa. Patrícia sugeriu a realização de uma Reunião de
Colegiado específica para este fim. Outro aspecto relevante é a necessidade de os professores
permanentes criarem seu perfil no Google Acadêmico, visto que a CAPES está cobrando uma planilha
com esses links. O docente que não apresentar o perfil terá nota zero, o que poderá impactar
negativamente a avaliação do Programa. Outros pontos também mereceram atenção: desde 2020, a
CAPES não considera mais Parecer para Artigo Científico como produção técnica a ser avaliada, e
passou a considerar a Organização de Livros (Coletâneas) como uma Produção Técnica, e não mais

Bibliográfica – todavia, esta última mudança ainda não foi implementada na Plataforma Lattes. Prof.
Gills destacou, também, que a Coordenação da Área 39 enviou perguntas e respostas (FAQ) sobre a
nova Ficha de Avaliação, disponível no anexo 1.7 enviado no e-mail de convocação para a presente
reunião, invocando que os demais colegas as leiam com atenção. 1.8 Convite automático aos Reitor
e Vice-Reitor da UNIFA para as Bancas de Defesa: a partir de abril de 2021, visando à publicidade
das Defesas, as informações das Bancas, além de serem enviadas à PROPGP para divulgação às
lideranças da Universidade, também serão disponibilizadas no sítio do Programa. 1.9 QTS das
disciplinas: em virtude das mudanças recentes na estrutura administrativa do Programa, a
Coordenação informa que se faz imprescindível retomar a prática de envio do QTS e material de
apoio das disciplinas com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, à Coordenação, para fins de
planejamento, especialmente, quando houver convites para docentes externos. 2 ORDEM DO DIA:
2.1 Lavratura, assinatura e publicação das atas do Colegiado: devido à pandemia, ao fato de o
PPGCA não possuir sistema de assinatura eletrônica para todos os membros e à necessidade de dar
maior celeridade ao processo de divulgação das decisões do Colegiado, a ata será assinada por quem
presidir e secretariar cada reunião, sendo, por conseguinte, convalidadas pela aprovação da PROPGP.
APROVADO. 2.2 Atualização do Calendário de Disciplinas do PPGCA: a Disciplina Eletiva
Defesa, Linguagem e Identidade, coordenada pela Profa Cláudia, teve a nomenclatura alterada para
Defesa e Estudos de Discurso. Com relação ao código da disciplina, Profa. Patrícia destacou a
necessidade de analisar, na Plataforma Sucupira, se é possível fazer apenas a alteração do nome ou
se há a necessidade de encerrar a disciplina, que esteve em curso até 2020. A Coordenação deverá
solucionar a questão antes da realização da disciplina, que ocorre em junho deste ano. A Disciplina
Obrigatória Teoria do Poder Aeroespacial II, coordenada pelo Prof Jasper, teve o período de aulas
alterado para 23 a 27/8/2021. A Disciplina Eletiva Ética e Filosofia, coordenada pela Profa Maria
Célia, também teve seu período alterado para 12 e 13/04/2021. E, após discussões e debates, os
membros do Colegiado deliberaram que a Disciplina Eletiva Poder, Política e Estratégia, coordenada
pelo Prof Afonso Júnior, apesar de sua relevância estratégica e aderência ao Programa, deverá figurar,
a partir de 2022, no módulo ordinário das Disciplinas Eletivas, cuja matrícula será optativa.
APROVADO. 2.3 Criação de Comissão para Revisar o Planejamento Estratégico do PPGCA:
tendo em vista o envio do Coleta CAPES até 23/04/2021, a Coordenação deverá encaminhar, à
PROPGP, o Planejamento Estratégico do PPGCA revisado até 16/04/2021, externalizando as
principais conquistas do Programa nos últimos dois anos do Quadriênio 2017-2020, como a
aprovação do Doutorado, impactos e internacionalização do Programa. A Comissão contará com as
participações dos Professores Cel Eduardo Valle, Cap Rocha, Eduardo Sol, Gills (Presidente) e
Patrícia, e das Pedagogas Ten Vanessa e Ten Eliana. APROVADO. 2.4 Parecer sobre convalidação
de créditos, conforme a NPA 13-01/2019 e a letra “c” do art. 11 do Regulamento do PPGCA
2019, dos doutorandos Cel Abel de Castro Laudares; Maj Rodrigo Albuquerque Pereira; Ten
Webert Leandro Barreto da Silva; Bruno Américo Pereira; e Érika Rigotti Furtado: Prof. Gills
destacou que a NPA 13-01/2019 e o Regulamento não preveem a convalidação de créditos para o
Doutorado no caso específico de egressos do próprio PPGCA, mas a Proposta do Doutorado aprovada,
sim. Assim, considerando que a NPA será objeto de atualização ainda neste ano, o Colegiado acata as
propostas do Cel Jasper, do Cap Mesquita e da Profa Patrícia, no sentido de autorizar o Coordenador
do Programa a convalidar ad referendum os requerimentos de egressos, levando em conta o prazo de
validade e o limite de disciplinas, bem como trazendo ao Colegiado os casos especiais. Ficam
convalidas as seguintes Disciplinas: Fundamentos de Relações Internacionais, Fundamentos da
Ciência Política, Teoria do Poder Aeroespacial I e Pensamento Estratégico Militar Contemporâneo
I, bem como apenas três eletivas para cada egresso. APROVADO. 2.5 Criação de Comissão para
Criar Plano de Estudos do Doutorado e Atualizar Plano de Estudos do Mestrado: Para esta
iniciativa, cujo prazo é de 60 (sessenta) dias a contar da data de hoje, candidataram-se os Professores
Cel Pereira Santos, Claudia e Ten Vanessa. APROVADO. 2.6 Criação da Comissão para
Apresentar Minuta de Edital do Processo Seletivo 2022: São candidatos para participar da
reestruturação do Edital os Professores Cel Jasper, Claudia, Eduardo Sol, Gills, Patrícia e Ten Vanessa.
APROVADO. 2.7. Padronização da Folha de Aprovação das Dissertações e Teses: os integrantes

das Bancas de Defesa deverão assinar a Folha de Aprovação (Anexo E do Manual de Trabalhos
Acadêmicos da UNIFA), com a gestão das assinaturas ocorrendo por conta do Orientador, com
preferência à assinatura física; passa-se também a exigir, nas versões on-line, a cópia digitalizada da
Folha de Aprovação assinada, salvo disposição normativa em contrário. APROVADO. 2.8 Quadro
de discentes com pendências: Foi apresentado um retrato do Programa com relação: às Defesas
pendentes das turmas de 2017 e 2018 (ponto de atenção); aos Exames de Qualificação da Turma de
2019 que requerem apresentação de pedido de prorrogação; aos pedidos de prorrogação dentro do
prazo de Cel Av Bruno Pedra, Cel Av Jano Ferreira dos Santos, Maj Av Marcelo Cavalcante de Sá,
Ten Cel Av Victor Santos da Silva, Maj Av Gisele Cristina Coelho de Oliveira, Cap QOEA Arm R/R
Ronald Rodrigues de Aguiar, 1º Ten Inf Alexandre Manhães, Carlos Alberto Rattmann (civil) e Emílio
Augusto de Santana Ferreira (civil), conforme a letra “f” do item 1.3.4 e o item 5.1.2 da NOREG dos
PPGs da UNIFA (ICA 37-556/2018) c/c a letra “g” do art. 11 e o § 1º do art. 36 do Regulamento do
PPGCA; e às seguintes Defesas programadas: Bruno Ferraz Nobre civil (07/04/2021); Cel Av
Marcelo Zampier Bussmann (12/04/2021); Cap QOEA Arm R/R Ronald Rodrigues de Aguiar
(16/04/2021); Ten Cel Art Alvaro de Paiva Junior (28/04/2021); 1º Ten Inf Alexandre Manhães
(29/04/2021); e Ten Cel Av Clóvis Martins de Souza (26/05/2021). Cel Int R/1 Carlos Alberto Leite
da Silva, Prof. Me., está coorientando o mestrando Floriano André Gomes do Carmo desde fevereiro
de 2020, cuja Banca de Qualificação deverá ocorrer em julho deste ano e cujo Orientador é o Cap
Mesquita. APROVADO. 2.9 Proposta de criação do Grupo de Pesquisa Geopolítica Aeroespacial,
coordenado pelos professores Carlos Eduardo Valle Rosa (Líder) e Guilherme Sandoval Góes
(Vice-líder): Prof. Cel Eduardo Valle explanou a respeito da proposta previamente enviada aos
demais membros, que nasceu entre ele e o Cmt Sandoval de agregarem mais um grupo às iniciativas
já implementadas no PPGCA. APROVADO. 3 OUTROS: 3.1 O representante discente João Cláudio
solicitou que os Grupos de Pesquisa do PPGCA fossem disponibilizados no site do Programa, no que
a Profa Patrícia lembrou que os estudantes devem procurar os seus orientadores para indicar a qual
Grupo deve participar e que o PPGCA possui também Pesquisas Institucionalizadas. 3.2 Prof. Gills
estendeu os parabéns da PROPGP aos docentes, discentes e técnicas do PPGCA que tiveram
propostas de trabalho, painel completo, mesa-redonda, lançamento de livro e minicurso aprovadas no
XI Encontro Nacional da Associação de Estudos de Defesa (ENABED 2021), o mais importante da
área no Brasil. E, nada mais havendo a tratar, Prof. Dr. Gills Vilar Lopes, Coordenador do PPGCA e
Presidente do Colegiado e desta sessão, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Eliana Maria Palhares
da Cunha 2T, Secretária, lavro a presente Ata, que, após lida e considerada conforme, vai assinada
pelo Presidente e pelo Secretário, conforme deliberado nesta reunião.

Prof. Dr. Gills Vilar Lopes
Presidente

2T QOCon PED Eliana Maria Palhares da Cunha
Secretária

