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1. Identificação 

• Disciplina: IT-300 Seminário de Tese. 

• Programa de Pós-graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica,  

PG/EIA-T Transporte Aéreo e Aeroportos. Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

• Disciplina obrigatória para alunos regulares (Mestrado e Doutorado) do Programa de Pós-

Graduação.  

• Responsável: Alessandro V. M. Oliveira. 

• Horário: Sextas-feiras, das 11:00-12:00. 

• Local: Auditório Armel Picquenard (Frente). 

 

2. Objetivos 

Esta disciplina visa proporcionar ao aluno um fórum de apresentação de seus resultados de pesquisa, bem 

como o levantamento de sugestões e críticas construtivas ao trabalho. Adicionalmente, permite ao aluno 

acompanhar o andamento das pesquisas dos demais alunos do Programa de Pós-graduação, além da 

formação de um espírito de congregação entre todos os participantes. Visa também criar uma rotina de 

atividades de disseminação do conhecimento do aluno, com incentivo à publicação, à divulgação científica 

dos artigos e do próprio perfil acadêmico, além de participações em congressos e eventos científicos. 

3. Cronograma 

Poderá haver uso de slots vagos para apresentações em todas as sextas-feiras do semestre, mesmo que não 

haja programação de apresentação de aluno. Exceções: feriados, semaninha e datas previamente 

anunciadas pela coordenação. 

Vide cronograma atualizado em: 

https://infraita.wordpress.com/seminario-de-tese/ 
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4. Avaliação 

• Todos os alunos deverão desenvolver atividades de pesquisa da própria dissertação ou tese, ao 

longo do semestre. Essas atividades deverão ser reportadas em um relatório de tese escrito e 

dentro dos prazos estabelecidos. 

o Alunos regulares e especiais do 1o semestre: apresentação da proposta de tese na segunda 

semana do semestre (5 minutos). 

o Alunos especiais que desejam migrar para a condição de para aluno regular e alunos 

regulares de 2o e 3o semestres: entrega de relatório de tese e apresentação (25 minutos), 

seguida de arguição, segundo os prazos previamente estipulados.  

o Alunos regulares dos 4os semestres em diante: defesa ou qualificação. Caso contrário, 

entrega de relatório de tese e apresentação (25 minutos), seguida de arguição. Os alunos 

que tiverem sua defesa ou qualificação não agendada oficialmente, deverão avisar da 

necessidade de marcação de slot de seminário de tese à coordenação até a primeira 

semana do segundo bimestre. 

• Além das atividades acima descritas, para obter conceito satisfatório, todos os alunos deverão: 

o Informar qual o periódico-alvo que pretende submeter seu principal artigo da 

tese/dissertação com justificativa para a escolha. 

o Atualizar o CV Lattes (semestre atual e a cada início de semestre). 

o Manter uma página acadêmica onde o acervo de toda sua produção ao longo do programa 

esteja disponível (incluindo textos e slides dos seminários de tese, artigos de disciplinas, 

artigos de congressos e artigos publicados). 

• Frequência obrigatória mínima: 85%. 

 

 

 

 

 

Seja bem-vindo a bordo! 

São José dos Campos, 3 de março de 2020. 


