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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

INSTRUÇÃO Nº 02/2021/PROPGP, DE 19 DE JULHO DE 2021

Instrução específica de seleção para Estágio Pós-doutoral no
Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais
(PPGCA) da Universidade da Força Aérea (UNIFA),  para o
período 2021-2022.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 A Universidade da Força Aérea (UNIFA), por meio da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP), faz saber que estão abertas as inscrições
para Estágio Pós-Doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciências
Aeroespaciais (PPGCA), conforme o Cronograma que rege este certame (item 8).

1.2 Outras informações sobre o presente Estágio, que não constem desta
instrução, poderão ser obtidas via correio eletrônico (e-mail) da Coordenação do
PPGCA: coordenacaoppgca.unifa@fab.mil.br. Para mais informações sobre o
PPGCA, bem como acompanhamento das chamadas e resultados desta Instrução,
o candidato deverá acessar o sítio virtual (site) oficial do Programa: www.fab.mil.br/
unifa/ppgca.

1.3 O PPGCA tem disponibilidade para acolher pesquisadores, brasileiros
ou estrangeiros, para a realização do Estágio Pós-doutoral que apresentem
projetos de pesquisa na área de Ciência Política, Relações Internacionais, Estudos
de Defesa Nacional e Segurança Internacional, com ênfase em Poder Aeroespacial
e cuja temática seja do interesse do Comando da Aeronáutica (COMAER). Não
serão fornecidas, pela UNIFA, bolsas de pesquisa.

1.4 Espera-se que os estagiários, eventualmente selecionados, conduzam
pesquisa teórica e empírica de forma integrada com docentes e/ou pesquisadores
do corpo docente do PPGCA, os quais desempenharão a função de supervisores.

1.5 Com vistas a maximizar as oportunidades de desenvolvimento de
competências acadêmicas das Ciências Aeroespaciais, espera-se que o estagiário:

a) Publique – ou comprove submissão – de, pelo menos, um artigo científico
de alta  qualidade (estrato superior  do Qualis,  conforme classificação da
área de avaliação Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES);
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b) Oferte, ao menos, um curso  de  extensão à comunidade externa  e um
workshop aos corpos docente e discente do PPGCA;

c) Ministre, no mínimo, uma disciplina eletiva aos discentes do PPGCA; e

d) Palestre, na qualidade de Estagiário de Pós-Doutorado do PPGCA, em,
pelo menos, um evento científico.

e) Coopere com a organização de, no mínimo, um evento científico no âmbito
da UNIFA;

f) Participe de, pelo menos, um dos grupos de pesquisa do PPGCA; e

g) Submeta à Revista da UNIFA, pelo menos, um artigo e, se convidado, 
revise um artigo na qualidade de parecerista ad-hoc.

1.6 A duração do Estágio Pós-Doutoral poderá variar entre 6 (seis) meses e 12
(doze)  meses,  podendo ser  prorrogado por  um período de até  06 (seis)  meses,
ouvido o Supervisor para anuência.

1.7 Detalhamentos sobre Área de Concentração, Linhas de Pesquisa e Núcleos
Temáticos podem ser encontrados no Anexo 2.

2. DOS PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES

2.1 Todos os períodos e prazos relacionados a esta Instrução estão elencados
no Cronograma (item 8).

2.2 Os documentos referentes às inscrições deverão ser enviados
exclusivamente à Seção de Apoio e Controle de Cursos (SACC/PROPGP/UNIFA)
pelo e-mail selecaoppgca@fab.mil.br, devendo o campo “Assunto” conter o
primeiro e o último nome do candidato precedidos pelo termo PÓS-DOC.

2.3 Dos documentos necessários à inscrição:

a) Ficha de Inscrição (Anexo 1) integralmente preenchida;

b) Projeto de Pesquisa, em formato PDF, em consonância com uma das
linhas de pesquisa do PPGCA especificadas no Anexo 2;

c) Currículo Lattes do candidato em formato PDF;

d) Cópia do Diploma de Doutorado, em qualquer área de conhecimento,
em formato PDF;

e) Cópia do  Diploma de Doutorado,  em qualquer área de conhecimento,
com vistos consulares brasileiros e traduzido por tradutor público
juramentado, para diplomas e certidões emitidos em outro país;



f) Cópia  autenticada do  Documento de Identificação,  em formato  PDF,
dentro do  prazo de validade.  Se o candidato for  militar,  somente  será
aceita a identidade militar. Para candidatos civis, serão aceitos: carteira
de identidade (expedida por Comando Militar, Secretaria de Segu-rança
Pública ou de Defesa Social, Ministério da Justiça, Polícia Militar ou Corpo
de Bombeiros Militar);  carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte; carteira
funcional do Ministério Público; certificado de reservista; carteira funcional
expedida por órgão público ou Conselhos de Classe que, por força de lei
federal, valem como identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

g) Carta de Anuência,  expedida e assinada pelo Comandante,  Chefe ou
Diretor, relativa à participação no Exame de Seleção do candidato militar
ou civil, pertencente a efetivo de Órgão Público (modelo no Anexo 3); e

h) Foto 3x4 recente.

2.4 Todos os documentos especificados no item 2.3 são obrigatórios e de
responsabilidade do próprio candidato, devendo ser enviados para o e-mail
selecaoppgca@fab.mil.br,  no prazo definido no Cronograma desta Instrução. A
não apresentação dos documentos exigidos acarretará o indeferimento da
inscrição e a consequente exclusão do candidato.

2.5 Caberá ao candidato a responsabilidade de acompanhar todas as etapas
deste processo seletivo, via endereço eletrônico informado no item 1.2.

3. DAS VAGAS EXISTENTES

3.1 O PPGCA oferecerá até 03 (três) vagas, distribuídas de acordo com a
disponibilidade do Corpo Docente.

3.2 O candidato deverá apresentar o Projeto de Pesquisa a partir da escolha
de um dos temas apresentados no Anexo 2.

3.2.1 Ao candidato reserva-se o direito de apresentar outro tema, não
constante destas Instruções (Anexo 2). Esse tema deverá, contudo, estar
vinculado às linhas de pesquisa do PPGCA, ter afinidade com a área de Ciência
Política e Relações Internacionais /  Estudos de Defesa Nacional  e  Segurança
Internacional, com ênfase em Poder Aeroespacial, ser do interesse do Comando
da Aeronáutica e condizente com a disponibilidade de orientação dos docentes do
PPGCA.

3.3 O preenchimento das vagas será exclusivamente por mérito e
potencialidade acadêmica aos objetivos estratégicos do PPGCA, não obrigando a
Comissão de Seleção a efetivar o preenchimento integral das vagas.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO



6.1 A Comissão de Seleção será formada por docentes do PPGCA, indicada
pelo Coordenador do Programa e homologada pelo Pró-Reitor de Pós-
Graduação e Pesquisa.

5. DAS ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 1ª Etapa: Análise da documentação (de caráter eliminatório).

5.2 2ª Etapa:  Avaliação do Projeto de Pesquisa (de caráter  eliminatório e
classificatório): averigua a adequabilidade do Projeto de Pesquisa às linhas
de pesquisa do PPGCA, o mérito acadêmico e a exequibilidade do Projeto,
bem como se é do interesse do COMAER.

5.3 A seleção será manifestada mediante Carta de Aceite de um Professor
Supervisor (Anexo 4) pertencente ao corpo docente do PPGCA.

6. DOS REQUISITOS PARA A MATRÍCULA

6.1. É requisito para a matrícula no Estágio Pós-Doutoral ter sido qualificado
em todas as etapas e selecionado para admissão.

6.2 A efetivação da matrícula para os candidatos selecionados será realizada
conforme o Cronograma (item 8).

7 DOS RECURSOS

7.1 Os candidatos têm o prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a divulgação
dos resultados, para a interposição de recurso.

7.2 Não caberá recurso no caso de o candidato não ter encaminhado
documentação elencada no item 2.3.

7.3 Em nenhuma hipótese, será admitida interposição de recurso e entrega de
documentação fora do prazo estabelecido no Cronograma.

7.4 Recursos deverão ser encaminhados para selecaoppgca@fab.mil.br, com
o assunto intitulado PÓS-DOC RECURSO, e serão analisados pela Comissão de
Seleção, que poderá manter ou alterar o resultado inicial, não havendo
possibilidade de novo recurso.

8. CRONOGRAMA

EVENTO PERÍODO/DATA
Prazo final para envio das inscrições 09/08/2021
Divulgação da relação dos candidatos
qualificados na 1ª Etapa (Análise da
Documentação)

11/08/2021

Divulgação da relação dos candidatos 13/08/2021



qualificados na 2ª Etapa (Análise e
Avaliação do Projeto de Pesquisa)
Divulgação da relação final dos candidatos
aprovados

13/08/2021

Matrícula e início do Estágio 16/08/2021

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A UNIFA não se responsabiliza por  custos financeiros,  decorrentes de
deslocamentos aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, dentre outros,
necessários à realização do Estágio a que se refere esta Instrução.

9.2 O PPGCA não constitui curso da carreira militar e não gera progressão
automática para graduações e postos superiores da referida carreira, tampouco
gera vínculo funcional de civis não pertencentes ao efetivo da Aeronáutica.

9.3 O Estagiário se compromete a apresentar, em até 30 (trinta) dias após a
data  de conclusão  do  seu  Estágio,  um Relatório  Técnico  Conclusivo, com os
resultados de sua pesquisa,  acompanhado do Parecer  de seu Supervisor,  os
quais  serão  deliberados pelo  Colegiado do  PPGCA e homologados  pelo  Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

9.4 Os casos não contemplados nesta Instrução serão analisados pela
Comissão de Seleção e pela PROPGP e decididos pelo Comandante e Reitor da
UNIFA.

Aprovo: LELIO WALTER PINHEIRO
DA SILVA 
JUNIOR:11531708846

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 
Certificadora de Defesa, ou=Certificado PF A3, 
cn=LELIO WALTER PINHEIRO DA SILVA 
JUNIOR:11531708846
Dados: 2021.07.22 10:08:51 -03'00'

Brig Ar LÉLIO WALTER PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
Comandante Interino e Reitor da UNIFA



ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ADMISSÃO EM ESTÁGIO PÓS-
DOUTORAL DO PPGCA

DADOS PESSOAIS:
Nome completo:                                                                                                                                            

Endereço residencial:                                                                                                                                   

CEP:                                          Cidade:                                                                 Estado:                                  
Telefone 1: (    )                                                            Telefone 2: ( )                                                                 
Celular: (    )                                                       FAX ( )                                                                                     
E-mail:                                                                                                                                                                     
Filiação:                                                                                                                                                                  

Data de Nascimento:                  /                   /                        
Estado civil:                                       Sexo:                                                
Identidade:                                      Órgão:                                     Emissão:            /           /                
CPF:                                                                
SARAM (se servidor militar):                                SIAPE (se servidor civil):                                             

NECESSIDADES ESPECIAIS:
É candidato portador de necessidades especiais?
( ) NÃO.
( ) SIM. Caso necessite de auxílio especial, descreva-o no campo abaixo:

DADOS PROFISSIONAIS:
Organização Militar ou Instituição:                                                                    Sigla:                           
Endereço profissional:                                                                                                                                     

CEP:                                           Cidade:                                                                      Estado:                         
Telefone 1: ( )                                                   
Telefone 2: ( )                                                  
E-mail profissional:                                                                                                                                        

Link para o Currículo Lattes:                                                                                             

RESUMO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:



CURSOS SUPERIORES (nome do Curso, Instituição e ano de término):

PROJETO DE PESQUISA
O candidato deverá apresentar Projeto de Pesquisa a partir da escolha de uma Linha

de Pesquisa, Núcleo Temático e de um dos Temas apresentados no Anexo 2.

Título do Projeto de Pesquisa:

Tema:                                                                                                                                                                

Núcleo Temático:                                                                                                                                          

Linha de Pesquisa:                                                                                                                                          

Declaro estar ciente de que devo observar a legislação e as regras relacionadas ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais (PPGCA), da
Universidade  da  Força  Aérea  (UNIFA),  que incluem dedicação  ao  Estágio e  às
atividades acadêmicas, sendo minha responsabilidade cumpri-las, a partir do
momento de minha matrícula.

Assinatura do candidato:

                                                                    ,                     de                            de 202    .



ANEXO 2 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA, NÚCLEOS E
TEMAS DO PPGCA

O PPGCA possui como área de concentração “Poder Aeroespacial e
Pensamento Político-Estratégico Contemporâneo”, a qual se divide em duas linhas
de pesquisa, a saber:

1. Linha de Pesquisa 1: Relação entre Estados, Pensamento Estratégico 
Contemporâneo e Poder Aeroespacial

Esta linha de pesquisa dedica-se ao estudo da relação entre os Estados, que
pode  gerar  necessidades  de cooperação e  colaboração entre  o  Brasil  e  demais
países em tempos de paz. Em caso de conflito armado, estudam-se como as
relações entre os Estados afetam o emprego do Poder Aeroespacial. Parte-se da
premissa de que políticas originárias de outros países e a atuação de atores não
estatais são capazes de influenciar a condução dos assuntos relacionados ao Poder
Aeroespacial. Sendo este um instrumento de poder e de política do Estado, torna-se
um fator destacado na garantia da soberania. Além disso, devido às suas múltiplas
dimensões,  o  Poder  Aeroespacial  tem impacto no desenvolvimento econômico e
tecnológico do país.

Esta linha de pesquisa é constituída por três núcleos temáticos: “Pensamento
Estratégico Militar Contemporâneo”, “Orçamento de Defesa” e “Política de Ciência,
Tecnologia e Inovação em Defesa”.

1.1 Núcleo Temático 1: Pensamento Estratégico Militar Contemporâneo
Temas de Pesquisa

a) Impactos no Poder Militar causados pelas mudanças políticas, econômicas e
sociais no cenário internacional;

b) Impactos do Poder Militar nas relações entre os Estados;
c) Conflitos no século XXI e Poder Aeroespacial;
d) Soberania e Defesa do Território Brasileiro; e
e) Liderança internacional.

1.2 Núcleo Temático 2: Economia de Defesa
Temas de Pesquisa

a) Política e Estratégia de Defesa e sua conexão com o Orçamento de Defesa;
b) O processo de elaboração do Orçamento (Executivo e Legislativo) e sua 

influência no Orçamento de Defesa;
c) Orçamento de Defesa, programas e economia de Defesa; e
d) Base Industrial de Defesa.

1.3 Núcleo Temático 3: Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa
Temas de Pesquisa

a) Impactos da política de CT&I no desenvolvimento do Setor Aeroespacial e
suas implicações para a Defesa Nacional;

b) Impacto das tecnologias de acesso ao espaço aéreo e/ou o uso de sistemas
baseados no espaço sobre o Poder Aeroespacial de uma nação;

c) Ciência e tecnologia de emprego dual (militar-civil) e desenvolvimento 
nacional;

d) Sistemas Nacionais de Inovação voltados para a Segurança e Defesa



Aeroespaciais;
e) Restrições ou Embargos às Importações de Tecnologias Sensíveis e seus 

impactos no Programa Espacial Brasileiro;
f) Gestão de Projetos de Defesa (contratos internacionais, contratos de offset,

parcerias bilaterais de desenvolvimento tecnológico);
g) Capacitação Tecnológica Autônoma; e
h) Projetos estratégicos em áreas sensíveis (Nuclear, Espacial e de Segurança

Cibernética).

2. Linha de Pesquisa 2: Poder Aeroespacial Brasileiro, Segurança e Defesa
Estuda-se, nesta linha de pesquisa, o papel do Poder Aeroespacial no

atendimento às demandas formuladas pela Política de Estado Brasileira. Fomentam-
se  estudos  que  permitam analisar,  interpretar  e  compreender  como  as  políticas
públicas influenciam no emprego do Poder Aeroespacial como instrumento de
projeção do Poder  Nacional,  nas  vertentes  da Defesa Nacional  e  da  Segurança
Internacional, bem como de que maneira esta influência poderá ocorrer.

Esta linha de pesquisa é constituída por dois núcleos temáticos de interesse
do Comando da Aeronáutica: “Emprego e Gestão do Poder Aeroespacial” e
“Desenvolvimento da Aviação e do Poder Aeroespacial”, descritos a seguir:

2.1 Núcleo Temático 1: Emprego e Gestão do Poder Aeroespacial
Temas de Pesquisa

a)  Aplicações do Poder Aeroespacial (Análise Operacional/ Aplicações
Satelitais/ Comando e Controle/Defesa Aérea/ Guerra Eletrônica/
Inteligência/ Simulação/ Sistemas Bélicos/ Segurança e Defesa/Operações
Especiais/ Operações Aéreas, Doutrina e Guerra Cibernética);

b) Gestão Pública e suas implicações no Poder Aeroespacial (Governança,
Mecanismos de Organização, Mapeamento de Processos, Gerenciamento
de Riscos, Metodologia do Planejamento Estratégico, Liderança
Organizacional, Capacitação das Organizações Militares do sistema de
material da Aeronáutica e do sistema de material bélico e terceirização dos
serviços de suprimento e manutenção);

c) Logística Aeroespacial e Defesa (Logística da Defesa, Projeção e
Sustentação da Força, Gestão de Crises, Gerenciamento de Projetos 
Militares e Operações Humanitárias);

d) Ensino Militar, Ensino de Defesa e Capacitação dos Recursos Humanos 
das Forças Armadas como alavancagem para os processos de inovação;
Estudos de Representações Sociais em Defesa;

e) Ensino Militar; Mulheres nas Forças Armadas; Discurso Político e Defesa; 
Identidade, Cultura e Poder.

f) Defesa e Controle  do  Espaço Aéreo (Logística  Aplicada ao Controle  do
Espaço Aéreo, Desenvolvimento Tecnológico dos Sistemas Técnicos
aplicados ao Controle  do Espaço  Aéreo,  Consciência Situacional e os
Sistemas de  Vigilância  Aeronáutica,  Estrutura  de  Comando e  Controle,
Gestão da Navegação Aérea e Controle do Espaço Aéreo, Gestão de
Crises e Liderança Organizacional no Controle do Espaço Aéreo);

g) Direito Aeroespacial e Aeronáutico;
h) Ameaças à Segurança de Voo; e
i) Estratégia do Emprego do Poder Aeroespacial.



2.2 Núcleo Temático 2: Desenvolvimento da Aviação e do Poder Aeroespacial
Brasileiros

Temas de Pesquisa
a) Sociedade, Estado e Defesa: visa a analisar a relação entre sociedade, Estado

e defesa na constituição da aviação;
b) Organizações Militares e suas missões: visa a analisar a formação e a

estruturação das organizações militares no âmbito da implementação do Poder
Aeroespacial Brasileiro; História Militar e Memória Social no campo da Defesa
e do Poder Aeroespacial;

c) Defesa, Língua e Soberania Nacional; Geolinguística.



ANEXO 3 – MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA

CARTA     DE     ANUÊNCIA  

À Universidade da Força Aérea
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Em atenção aos critérios estabelecidos para a inscrição como Estagiário, nos termos
das instruções específicas para a admissão de candidato em estágio supervisionado
pós-doutoral do Programa de Pós-graduação em Ciências Aeroespaciais (PPGCA),
este(a) Comando/Diretoria/Chefia vem manifestar sua autorização quanto à
participação de                                                                                                                     
                                                                                                                                           ,
pertencente a este efetivo, a candidatar-se ao Estágio Pós-doutoral do PPGCA.

                                                          ,              de                                   de 202    .

Nome e Assinatura do Comandante/Diretor/Chefe



ANEXO 4 – ACEITE PARA SUPERVISÃO DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO

RA (Nº Matrícula) Nome

Telefone E-mail

DADOS DO CURSO

Estágio Pós-Doutoral Código/Nome do Programa 

31096018001P2 / Ciências Aeroespaciais

ÁREA BÁSICA

Ciência Política

ÁREA DE AVALIAÇÃO

Ciência Política e Relações Internacionais

DADOS DA ORIENTAÇÃO

Título do Projeto

Aceite da Supervisão

Aceito SUPERVISIONAR o(a) Estagiário(a) acima referido, conforme critérios
estabelecidos em Instrução da PROPGP.

DADOS DO(A) PROFESSOR(A) SUPERVISOR(A)

Número de matrícula (CPF) Nome

Data

          /      /202        

Assinatura/Carimbo/Autenticação

COORDENADOR DO PROGRAMA

Número de matrícula (CPF) Nome

Data

          /      /202        

Assinatura/Carimbo/Autenticação

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Número de matrícula (CPF) Nome

Data

          /      /202        

Assinatura/Carimbo/Autenticação
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