II COLÓQUIO DA PÓS-GRADUÇÃO DO ITA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
7 DE MAIO DE 2004

Carta Of. no 02/IEP
São José dos Campos, 15 de abril de 2004
Ao
Prof. Michal Gartenkraut
Magnífico Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Assunto: Convite para a participação de Oficial da 3a Subchefia do EMAER em Colóquio de PósGraduação no ITA.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do ITA, em atendimento a solicitação aprovada pelo seu
Conselho, realiza colóquios que têm por objetivos o aprimoramento do planejamento e a execução das suas atribuições,
em consonância com orientações normativas.
Os colóquios propiciam oportunidades para que professores, pesquisadores, gestores da área de C&T e o
público – alvo estudantil compreendam o modelo adotado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do ITA e, em
decorrência, apresentem proposições que possam vir a contribuir para o seu aprimoramento.
Dentre as inovações recentes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ressalta-se o Programa de
Pós-Graduação em Aplicações Operacionais (PPGAO), criado em 11 de dezembro de 2001, por meio da Portaria No 941,
do Comando da Aeronáutica. O PPGAO tem por objetivo capacitar civis e militares para o exercício de análise, síntese,
avaliação, pesquisa e desenvolvimento de concepções, métodos, modelos, conceitos, táticas, procedimentos e
tecnologias, relacionados com aplicações operacionais da Aeronáutica.
Este programa de pós-graduação, nos níveis de Mestrado e Doutorado, é realizado no Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA), nas áreas de Comando e Controle, Guerra Eletrônica, Análise Operacional e Armamento Aéreo.
No contexto do Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER), ressalto a Vossa Magnificência que as áreas de
interesse do PPGAO são afetas à 3a Subchefia, a qual tem por atribuição o trato dos assuntos relativos ao Planejamento
Militar, à Doutrina, aos Projetos Operacionais, ao Comando e Controle, à Guerra Eletrônica, ao Sensoriamento Remoto, à
Telemática e aos Sistemas Operacionais.
À luz da exposição apresentada, o Conselho da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação, em reunião
realizada em 19 de março de 2004, aprovou a realização de um colóquio sobre o PPGAO, com ênfase nas oportunidades
que este Programa tem propiciado para o ITA atender solicitações do EMAER, bem como no aprimoramento, assim
decorrente, em linhas de pesquisas e na infra-estrutura da Pós-Graduação do ITA.
Desta forma, esta Pró-Reitoria solicita a Vossa Magnificência se digne a convidar o Ten.-Cel.-Int. Tomaz
Gustavo Maciel de Lima - Oficial do efetivo da 3a Subchefia do EMAER e membro do Grupo de Trabalho que assessorou
a elaboração da Portaria de criação do PPGAO – para proferir a palestra “Planejamento Estratégico do PPGAO: A Visão
do EMAER”, em Colóquio a ser realizado no ITA, em 07 de maio de 2004.
Homero Santiago Maciel
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

CONVITE
O Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação têm a grata satisfação de convidar V. Sa. para o II Colóquio da PósGraduação do ITA, a realizar-se às 10h do dia 7 de maio de 2004, no Auditório B, das
Divisões de Engenharia Eletrônica e Computação.
Programação do II Colóquio da Pós-Graduação
10:00 – Abertura
Prof. Homero Santiago Maciel – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
10:10 – “Planejamento Estratégico do PPGAO: A Visão do EMAER”
Ten.-Cel.-Int. Tomaz Gustavo Maciel de Lima - Oficial do efetivo da 3a Subchefia do
EMAER e membro do Grupo de Trabalho que assessorou a elaboração da Portaria de
criação do PPGAO.
11:00 - Apreciação do PPGAO, desde sua implementação
Prof. José Edimar Barbosa de Oliveira - Coordenador de Área do PG/EEC-M
11:30 - Reestruturação do PG/EAM
Prof. Luiz Carlos Sandoval Góes – Coordenador do PG/EAM

