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HISTÓRICO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO 
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Ernesto Ribeiro ROl/zal/i*  
Mario Palazzo** 

Gal)' Sal/tos Varal/das*** 

INTRODUÇÃO 

o lnstituto Militar de Engenharia (!ME), berço da engenharia brasileira e tradicional 
instituição de ensino e de pesquisa, comemora, no presente ano de 1999, trinta anos desde 
a criação do seu primeiro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

No presente artigo, procura-se apresentar, principalmente, os antecedentes que 
condicionaram a participação do lME de forma pioneira nas atividades de Pós-Graduação 
Lato Sel/s/I em nosso País. A seguir, detalham-se os esforços relacionados à criação e à 
consolidação da Pós-Graduação Stricto Sel/su, bem como a evolução da mesma, pelo 
surgimento de novos cursos e reestl1lturação dosjá existentes. Por fim, a conclusão ressalta 
aspectos importantes apresentados no texto. 

ANTECEDENTES 

Na década de 50, os EUA se preocupavam em manter o monopólio da anna atômica, 
impedindo sua reprodução em outros países. A forma usada para a manutenção dessa 
primazia baseou-se nas pressões ligadas a acordos intemacionais e militares bilaterais, onde 
sua posição vantajosa no donúnio da tecnologia nuclear era barganha com compromissos 
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de fornecimento de matérias-primas de valor 
estratégico. A n:tanutenção do monopólio da 
arma nuclear por longo período era considerada 
inviável pela maioria dos cientistas, mas alguns 
setores mi l i tares norte-americanos não 
pensavam assim. Como conseqüência, foi criada 
uma Comissão de Energia Atômica na 
Organização das Nações Unidas, a qual passou 
a receber propostas principalmente dos EUA e 
da URSS, visando ao estabelecimento de regras 
internacionais que levassem à não proliferação 
das armas, extinção dos arsenais existentes, etc. 
O representante brasileiro, Almirante ÁLVARO 
ALBERTO DA MOTA E SILVA, químico, 
i nteirado das questões envolvendo o 
desenvolvimento nuclear, desde 1946, achava 
que o Brasil não deveria ficar alheio a esses 
desenvolvimentos; assim, defendeu acalora
damente a posição mais favorável aos países 
detentores de reservas de minerais físseis que 
almejavam ingressar de modo pacífico, mas 
soberano, no clube atômico. 

Dentro desta mesma linha de ação, e 
antevendo as futuras necessidades do País no 
setor da Engenharia Nuclear, o então Ministro 
de Estado dos Negócios da Guerra assinou a 
Portaria Ministerial nº 1 .601 ,  de 6 de agosto de 
1 957, criando na Escola Técnica do Exército, 
posteriormente denominada Instituto Militar de 
Engenharia, o Curso de Especialização em En
genharia Nuclear. Este curso tinha por objetivo 
proporcionar o conhecimento de diferentes 
áreas ligadas à energia nuclear. 

O IME, atuando de forma pioneira no 
âmbito do ensino em nível de pós-graduação, 
alterou mais uma vez os padrões tradicionais, 
criando na área do conhecimento da Engenharia 
Nuclear o Curso de Especialização Lalo SeuslI. 
O Corpo Docente dessa época procedeu a uma 
reforma de doutrina e passaram a ser enviados, 
ao exterior, para a formação em nível de 

Mestrado, professores jovens e experi
mentados, em exercício no Instihllo. O pessoal 
assim especial izado, após sihJar o !ME em nível 
de proeminência no campo da graduação em 
Engenharia, veio contribuir, diretamente, para 
reformular a formação de mesmo nível, em 
outras instihlições de ensino do País. 

O Curso iniciou-se em 1 958,  sendo a 
primeira turma, na maioria, constituída por 
engenheiros militares, com a duração de um ano, 
em regime de tempo integral. Como condição 
essencial à aprovação final, o aluno deveria 
apresentar uma monografia sobre um assunto 
de sua escolha nas linhas de pesquisa do 
programa. Poderiam matricular-se: oficiais enge
nheiros militares do Exército e das demais 
Forças Armadas e civis com cursos superiores 
nos campos da Engenharia, Física, Química ou 
Matemática. 

Em cerimônia realizada em 7 de janeiro de 
1 959, os nove concludentes da primeira hllma 
receberam seus certificados de conclusão do 
Curso de Pós-Graduação Lalo SeuslI. Esse 
Curso formou 78 alunos até 1 969, dentre 
engenheiros de diversas especialidades e 
bacharéis de Física, Química e Matemática. 

Nos anos de 1960e 196 1 ,  o Exército enviou 
vários oficiais para realizarem estágio em 
Engenharia Nuclear no Argonne National 
Laboratory, em Chicago, nos EUA, dentre os 
quais muitos eram ex-alunos do Curso de 
Especialização do 1ME que foram aperfeiçoar 
seus conhecimentos. 

Em termos nacionais, a Pós-Graduação era 
praticada intensamente no setor da Engenhru'ia, 
desde 1965, época em que o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico (BNDE), por 
intermédio do FUNTEC, veio proporcionar às 
diversas instihIições os recursos, anteriormente 
inexistentes, para equipru'-se em material, para 
fixar os professores necessários e para manter 
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a estrutura administrativa correspondente ao 
setor pós-graduado. 

Não se incluiu o !ME, na época citada, entre 
as instituições com cursos de Pós-Graduação. 
Isso porque as necessidades militares a que o 
instituto devia, em princípio, atender vinham-se 
localizando com maior ênfase na área dos 
trabalhos de fabricação, onde a pressão da 
produção minimizou a impOltância dos esforços 
destinados a estruturar a atividade de pesquisa. 
Porém, os engenheiros mil itares não ficaram 
alheios a essa situação, já que vários deles 
deslocaram-se para o exterior, por iniciativa 
própria, sob licença, sem ônus para o Exército 
e com bolsa de estudo do Conselho Nacional 
de Pesquisas (CNPq), para cursarem o 
mestrado e o doutorado em universidades de 
renome. Tal iniciativa permitiu que, quando foi, 
posteriormente, criada a Pós-Graduação 
Slriclo Sel/.I'II no IME, já existissem vários 
oficiais mestres e doutores no Instituto. 

Em cumprimento às diretivas, claramente 
expressas no Programa Estratégico para o 
Desenvolvimento elaborado pelo Governo 
Federal, passou o Exército a dar maior atenção, 
a partir de 1968, à pesquisa e ao desenvol
vimento tecnológico. Como conseqüência 
imediata da interdependência entre pesquisa e 
pós-graduação, foi o Instituto Mi litar de 
Engenharia levado a dar início a essa atividade, 
sob o caráter de alta prioridade, para o preparo 
amplo de pesquisadores e professores. 

!} CRIAçÃO D,:\ 
POS·GRADUAÇAO 

STRICTO SENSU 

Antes dos anos 60, proposições com 
caráter organizati vo das ati vidades de pesquisa 
científica resultaram, quase sempre, de iniciativas 

de indivíduos ou grupos de indivíduos ligados 
ao segmento acadêmico. 

No âmbito nacional, a pós-graduação inicia
se nas universidades brasileiras no princípio dos 
anos 60. Para muitos, a pós-graduação tem até 
sua "carta de descobrimento" à maneira de Vaz 
de Caminha, ou mesmo lIIna verdadeira cellidão 
de batismo, consubstanciada no histórico e 
famoso Parecer Sllcllpim (Parecer nº 977/65, 
aprovado pelo Conselho de Educação Superior 
do Ministério da Educação e do Desporto, em 
3 de dezembro de 1 965). Este Parecer lançou 
as bases da pós-graduação brasileira, após uma 
análise do histórico mundial, da escola alemã, 
do estudo do modelo francês e de uma 
detalhada análise do modelo norte-americano. 

Assim, não seria no advento do ensino 
avançado e da pesquisa na área científico
tecnológica, recém-estruturada em nosso País, 
que o Exército Brasileiro, pelo seu organismo 
apropriado - o IME, ficaria alheio a esta 
aspiração da sociedade brasileira de conduzir 
o seu destino com tecnologias desenvolvidas 
para solucionar seus problemas intrínsecos. 

Em 1 969, o !ME possuía cursos de gra
duação em nove especialidades de engenharia. 
Alguns oficiais professoresjá eram mestres ou 
doutores, concluídos no exterior, e celto número 
de capitães e majores almejava a formação na 
pós-graduação slriclo sel/Sll. O Instituto 
acabava de receber seu primeiro computador, 
o IBM 1 1 30, e diplomava sua primeira turma 
de jovens engenheiros civis, como contribuição 
para o esforço nacional ávido por profissionais 
competentes para o setor produtivo. A bibliote
ca contava com 9. 186 ljvros especializados em 
engenharia e 2 1 8  tínIlos de periódicos. Os 
laboratórios estavam carentes, só havia o 
necessário para o ensino escolar de engenharia 
sem ambições maiores de criação científica. 
Assim o espírito interno estava propício para 
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maiores aspirações, quando nesse ano, graças 
ao espírito pioneiro e à visão de futuro do 
General ARISTÓBULO CODEVILHA 

ROCHA, Chefe da Diretoria de Pesquisa e 
Ensino Técnico (DPET), e do General 
ARTHUR MASCARENHAS FAÇANHA, 
Comandante do IME e Ex-Presidente do 
CNPq, a Pós-Graduação Slriclo SellslI foi 
iniciada no Instituto, com a criação dos cursos 
de mestrado em Química e em Engenharia 
Nuclear, este a pmtir da transformação do antigo 
Curso de Especialização. 

A opção por Química também não foi por 
acaso, já que havia carência neste setor 
fundamental para o desenvolvimento do País. 
O I "  Plano Básico de Desenvolvimento 
Científico-Tecnológico para o biênio 73/74 
quantificava a extrema carência de docentes e 
grupos em pesquisa para as necessidades 
bras i leiras, existindo somente 1 5 0  pós
graduados e 450 graduados no Brasil, dos quais 
apenas 300 atuavam nas atividades de pesquisa. 
Logo, recomendou-se ênfase na formação 
destes profissionais. Como o IME sempre 
procurou dar atendimento também a todos os 
projetos, as mutações de políticas, de ordenação 
e de prioridades de origem externa ao Instituto, 
desbravou nessa área do conhecimento. 

O Comandante do [ME, com a finalidade 
de planejar, implantar, coordenare fiscalizar os 
Programas de Pós-Graduação, criou, em abril 
de 1 969, uma Coordenação da Pós-Graduação 
(CPG), antecessora da atual Subdivisão de 
Cursos de Pós-Graduação (SD/ I ) . A CPG era 
constinlída de um Coordenador, uma Comissão 
de Pós-Graduação e uma Secretaria .  O 
Coordenador da CPG era nomeado pelo 
Comandante do IME, escolhido dentre os 

professores pós-graduados do Instituto. A 
Comissão de Pós-Graduação, Órgão Deli
beralivo, era constinlída pelo Chefe da Divisão 
de Ensino, seu presidente, de um representante 
da Divisão de Pesquisa, da Coordenador da 
Pós-Graduação e de um representante pós
graduado de cada seção de ensi no .  Os 
representantes das seções de ensino eram 
nomeados pelo Comandante do Instituto e 
tinham mandato de dois anos. 

Os primeiros trabaUlos desenvolvidos pela 
Coordenação foram: 

-elaboração das Instruções Provisórias para 
·0 Funcionamento da Pós-Graduação; 

- reestruturação do Curso de Pós-Gra
duação LaIa SellslI de Engenharia Nuclear em 

um Programa de Pós-Graduação Slriclo SellslI; 

- organização do Programa de Química 
Orgânica. 

A Pós-Graduação do lnstituto objetivava a 
criação de um ambiente orgânico de estudos 
avançados visando: 

-à ampliação da fonnação técnico-científica 
dos engenheiros e cientistas; 

- à preparação e ao aperfeiçoamento de 
professores de nível superior; 

- ao desenvolvimento das qualidades 
pessoais do engenheiro e cientista para o 
desempenho da investigação técnico-científica. 

O Coordenador nomeado foi o Major 
CARLOS ANTONIO LOPES PEREIRA, 
considerado como um dos pioneiros. O Major 
LEONIDAS SEREJO PINTO DE ABREU, 
lembrado como sendo o primeiro coordenador, 

não conseguiu efetivm· o Ílúcio da pós-graduação 

no IME por falta de recursos orçamentários. 
O início da Pós-Graduação Slriclo SellslI 

ocorreu de fato quando os cinco oficiais, então 
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professores de Química no IME, o Tenente
Coronel PAULO LÚCIO PEREIRA DE 
AQUINO; os majores EULER FIGUEI
REDO REIS; MARIO PALAZZO; WALDE
MAR PEREIRA DE AQUINO e o Capitão 
ÁLVARO AUGUSTO ALVES PINTO, 
reuniram-se, no horário noturno, das 18 às 20 
horas, com início em 15  de agosto de 1969, 
para assistirem às aulas da disciplina de Métodos 
Físicos de Análise Orgânica, ministradas pelo 
Dr WARNER BRUCE KOVER, convidado 
por alguns desses oficiais. Posteriormente, o Dr 
RODERICK ARTHUR BARNES foi também 
convidado para lecionar a disciplina de Reações 
Orgânicas no mesmo Programa de Química 
Orgânica. 

As Instruções Provisórias para o Funcio
namento do Programa de Pós-Graduação no 
Biênio 69/70 no Instituto MilitardeEngenharia 
foram aprovadas na Portaria n2 10 da Diretoria 
de Produção e Obras (DPO), de 4 de setembro 
de 1969. Decorrente desse fato, no Boletim 
Interno nº 1 73 do !ME, de 1 1  de setembro de 
1969, uma comissão foi designada com vistas à 
implantação do Programa de Pós-Graduação 
do Instituto. Foram integrantes dessa comissão: 
o Coronel PAULO CESAR PINHEIRO DE 
MENEZES (Chefe da Divisão de Ensino); o 
Tenente-Coronel RUBENS LISBÔA DE 
ARAÚJO (Divisão de Pessoal); o Major CAR
LOS ANTÔNIO LOPES PEREIRA (Chefe da 
CGP) e o Professor Dr ELVÉ MONTEIRO 
DE CASTRO (Coordenador do Curso de Pós
Graduação em Engenharia Nuclear). 

De acordo com a atribuição delegada em 
Portaria Ministerial n2 4 1 2-GB, de 22 de 
setembro de 1969, do Sr Ministro do Exército, 
e em conformidade com o parágrafo único do 
Alt. 1 2  da POltru'ia n2 I O-DPO, de 4 de setembro 

de 1969, o Diretor do !ME, em Boletim Interno 
nO 238, de 15  de dezembro de 1 969, aprovou 
a seleção e autorizou a matrícula, em regime de 
tempo parcial, sem prejuÍzo de suas atividades, 
nos Programas de Pós-Graduação do Instituto, 
os Plimeiros oficiais alunos: 

Pós-Graduação em Engenharia Nuclear 
- Ten-Cel ALCYR MAURÍCIO 
-Ten-Cel JOÃO SOARES RODRIGUES 

FILHO 
- Ten-Cel SILVERIO CARLOS BELO 

LISBOA 
- Maj EDMUNDO EMMANUEL TEI

XEIRA 
- Maj SEBASTIÃO CARLOS VALA

DÃO 
-Maj TEOFILO PORTELA CHAGAS 
- Cap OTTO OSCAR BELLAS 

GALVÃO 
A estes somaram-se um aluno da Aero

náutica e três civis: 
-Cap Av ERLER SCHALL AMOR IM 
- ARNALDO ALOISIO TELLES RI-

BEIRO 
- LYGIA ANGELINA DONADIO BAP

TISTA 
- MARIA HELENA MARTINS 

COELHO 
Petfazendo onze os alunos inscritos. 
Pós-Graduação em Engenharia Química 
- Cel PAULO LÚCIO PEREIRA DE 

AQUINO 
-Maj EULER DE FIGUEIREDO REIS 
-Maj MARIO PALAZZO 
- Maj WALDEMAR PEREIRA DE 

AQUINO 
- Cap ÁLVARO AUGUSTO ALVES 

PINTO 
Perfazendo cinco os alunos inscritos. 
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Os primeiros Coordenadores de Pós
Graduação foram: 

- ProfELVÉ MONTEIRO DE CASTRO, 
PhD (Engenhrula Nuclear) 

- Prof RODERICK ARTHUR BARNES, 
PhD (Química) 

Os primeiros professores dos programas 
foram: 

Engenharia Nuclea,-

* Pro f ALCEU GONÇALVES DE 
PINHO FILHO - Doutor em Física pela 
Faculta des Sciences de L'Université de Paris, 
1959 (Disciplina: Mecâlúca Quântica 1) 

" Prof ELVÉ MONTEIRO DE CASTRO 
- Doctor of Philosophy pela Ohio State 
University, USA, 1 964 (Disciplina: Física 
Atômica) 

QUÚIÚca 
* Prof RODERIC ARTHUR BARNES 

Doctor of Philosophy pela University of 
Minnesota, USA, 1943 (Disciplina: Reações 
Orgânicas) 

* Prof WARNER BRUCE KOVER -
Doctor ofPhilosophy pela California Institute 
of Technology, USA, 1 964 (Disciplina: 
Métodos Físicos de Análise Orgânica) 

Os dois primeiros programas começmam a 
funcionarem 15  de agosto de 1969, ao mesmo 
tempo em que se dava entrada no CNPq do 
pedido de reconhecimento do Programa de 
Engenharia Nuclear e no BNDE do pedido de 
auxílio, Este foi totalmente aprovado pela 
presidência desse Banco, tendo sugerido a 
celebração com o Ministério do Exército de um 
convênio mais amplo, 

CO�SOLIDAÇÃO_DA 
POS·GRADUAÇAO 

STRICTOSENSU 

Durante o ano de 1 970, foi tomada uma 
série de providências no sentido de consolidar 
os programas já implantados, bem como criar 
os novos programas de Ciência dos Materiais, 
de Engenharia Elétrica e de Matemática 
Aplicada, iniciando, em 197 1 , estes cursos com 
as primeiras turmas, 

A Seção de Energia Nucleru' orgaIÚzou, pru'll 
a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), um programa com a finalidade de 
preparar pessoal em Engenharia Nuclear até o 
doutoramento, no exterior, intitulado: Mestrado 
Especial no Brasil. 

A Seção de Quínúca iniciou a instalação de 
um laboratório de Síntese Orgânica, e o Pro
grama de Pós-Graduação passou a dedicar 
estudos nesta área, voltados para síntese total 
de fármacos, setor pouco desenvolvido no 
Brasil, buscando alternativas pru'a tornar o País 
independente da impOltação de insumos para a 
produção de alguns medicamentos consi
derados básicos pelo Ministério da Saúde, 
Com este laboratório, uma série de pesquisas 
foi desenvolvida, destacando-se entre elas a 
produção do L-DOPA, usado no tratamento 
de doenças, e o estudo químico do óleo de 
sassafrás, utilizado como matéria-prima na 
indústria química, 

A Conússão de Pós-Graduação, ao rever 
as Inslluções Provisórias pru'a o funcionamento 
do Programa, introduziu algumas modificações 
com a finalidade de conceintar ftlosoficamente 
o objetivo do curso, Optou-se, na ocasião, por 
organizar no !ME um programa de alto nível 
técnico-científico, não havendo, portanto, a 
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preocupação em se admitir um número elevado 
de candidatos, mas fazendo, isto sim, uma 
seleção rigorosa. Por este moti vo, elevou-se o 
número de requisitos para a obtenção do 
Mestrado. Por exemplo, exigiram-se, além da 
tese, 30 créditos em cursos. 

A pri meira defesa de tese ocorreu em 1 3  
de dezembro de 197 1 ,  com a titulação do aluno 
GARY SANTOS VARANDAS, do Curso de 
Mestrado em Química. 

O Doutorado em Química foi implantado 
em 1972. Nesse ano foi iniciada a Área de 
Espectrometria buscando a modernidade, 
voltando-se mais especificamente para a 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN), ramo 
em que o \ME mantém liderança no Brasil até a 
presente data. Ainda no ano de 1 972, foi 
também criada a Área de Catálise, o que até 
em concepção foi inovador, pois não é 
conhecida a existência, até aquele ano, de 
nenhum programa de mestrado voltado para a 
formação de especialistas em catálise. O 
Programa de Pós-Graduação em Química, com 
mestrado e doutorado, foi posteriormente 
credenciado pelo Conselho Federal de 
Educação (CFE) em 1 980. 

Em 1 973, o Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Sistemas foi concebido. A 
Seção de Matemática e Informática do IME 
ofereceu um conjunto de disciplinas visando a 
conferir o grau de Mestre em Ciências em 
Engenharia de Sistemas, dando ênfase às 
segu intes áreas de aplicação: Pesquisa 
Operacional, Matemática Aplicada e Infor
mática (esta última com início em 1 975). Nesse 
mesmo ano, surgiu o Mestrado em Engenharia 
Mecânica, sendo o curso credenciado pelo CFE 
em 1983. Foi criado também o Doutorado em 
Ciência dos Materiais, sendo,juntamente com 
o de Mestrado, credenciado pelo CFE em 
1979. 

É de se ressaltar o apoio concedido pela 
FINEP por intermédio do convênio assinado 
em 1 0  de outubro de 1 974, visando à implan
tação e desenvolvimento dos programas de 
Pós-Graduação do IME. 

Em 1 969, o IME emitiu seu plano para a 
criação de um curso de pós-graduação em 
construção nos campos de transportes, solos e 
estruturas, mas somente em 1 2  de novembro 
de 1 974 o Chefe do Departamento de Ensino e 
Pesquisa do Exército, com a finalidade de 
atender ao desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa científica e tecnológica, na Portaria nº 
39, autorizou o funcionamento, a p3l1irde 1975, 
do Curso de Pós-Graduação de Engenharia de 
Construção, nas áreas de transportes e solos. 
Porém, por falta de recursos financeiros não foi 
efetivada a implantação desse Curso no IME, 
mas essa Portaria comprova que as reivin
dicações atuais da carência de estudos 
avançados e pesquisa na especialidade da 
Engenharia de F0l1ificação e Construções vêm 
de longa data. 

Em 1 977, surgiu o Programa de Pós
Graduação em Transportes, inicialmente como 
um curso de especialização, com a matrícula de 
seus 1 8  primeiros alunos. Os professores do 
Curso foram contratados pela Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes 
GEIPOT de acordo com o convênio firmado 
com o Ministério dos TranspOltes. Pioneiro na 
área de ensino em Transportes, o Curso de 
Mestl1ldo obteve o seu primeiro credenciamento 
junto ao CFE em 19 80. 

A primeira tese de doutorado do TME foi 
defendida em 1 5  de setembro de 1 975 pelo 
Prof. ROBERTO RODRIGUES COELHO, no 
Curso de Doutorado em Química. 

Apes3l'das dificuldades no setor, o Instituto 
prosseguiu seus esforços de evolução, man
tendo durante os anos, ainda que algumas vezes 
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à custa de substanciais recursos externos ao 
Ministério do Exército, programas de pós
graduação em quase todas as áreas de 
Engenharia em que atua. Aqueles recursos, 
provenientes de convênios com empresas ou 
órgãos financiadores da área governamental, 
permitiram ampliações, aquisição de equipa
mentos e a manutenção de um corpo docente e 
de pesquisadores de excelente padrão profis
sional. Tais benefícios se refletiram grruldemente 
também no ensino de graduação, propiciando, 
dessa forma, a elevação da instituição como um 
todo. 

EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS 

Após algumas reestruturações, na década 
de 80, o Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Sistemas foi modificado líela 
Portaria n2 002 do Estado-Maior do Exército, 
de 1 6  de janeiro de 1987, a qual criou o Curso 
de Pós-Graduação em Sistemas e Computação 
no !ME. Este Programa absorveu os seguintes 
cursos em funcionamento na época, os quais 
foram considerados extintos: Transportes; 
Engenharia de Sistemas - Informática; 
Engenharia de S istemas - Pesquisa 
Operacional e Matemática Aplicada. As áreas 
de concentração do novo Curso passru'am a ser: 
Informática; Pesquisa Operacional; Trrulspoltes 
e Cartografia. A consolidação de vários cursos 
em um só programa objetivou superar as 
dificuldades para manter vários programas, 
decorrentes da carência de um número satis
fatório de professores doutores e de recursos 
materiais e financeiros. 

Esta nova solução não a\crulçou os objetivos 
almejados e, por meio das Portarias n'" 054, 
055 e 056 do Estado-Maior do Exército, de 12 

de junho de 1998, publicadas no Boletim do 
Exército n2 24, de 10 de junho de 1998, foram 
criados os Cursos de Pós-Graduação em 
Engenharia de Transportes e em Engenharia 
Cartográfica no IME, modificando, ainda, o 
desenvolvimento do Curso de Pós-Gradua
ção em Sistemas e Computação, com novas 
áreas de concentração: Inteligência Artificial; 
Tratamento da Informação; Arquitetura de 
Computadores; Redes de Computadores e 
Otimização. Tais áreas de concentrações 
foram recentemente reestruturadas, per
mit indo melhorias nas aval iações pela 
CAPES. 

Atualmente, os programas de Sistemas e 
Computação e de Engenharia de Transportes 
são reconhecidos pelo Ministério da Educação 
e do Desporto (MEC), passando a gozar de 
validade nacional para todos os efeitos legais, 
por terem obtido conceitos para tal na última._", 
avaliação realizada pela CAPES. O Programa 
de Mestrado em Engenharia Cartográfica está 
sendo avaliado por essa fundação, para obter 
o seu reconhecimento como curso de pós
graduação stricto sellSII. 

CONCLUSÃO 

Os PROGRAMAS DE PÓS-GRADUA
çÃO em funcionamento no !ME, com os seus 
respectivos cursos e a quantidade de formandos, 
até dezembro de 1998, são: 

- ENGENHARIA DE TRANSPORi'ES, 
com o curso de mestrado, formou 142 mestres; 

- ENGENHARIA ELÉTRICA, com o 
curso de mestrado, formou 156 mestres; 

- ENGENHARIA MECÂNICA, com o 
curso de mestrado, formou 1 15  mestres; 
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- CIÊNCIA DOS MATERIAIS, com os 
cursos de mestrado e doutorado, formou 1 09 
mestres e 1 2  doutores; 

- QUÍMICA, com os cursos de mestrado 
e doutorado, formou 145  mestres e 24 
doutores; 

- ENGENHARIA CARTOGRÁFICA, 
com o curso de mestrado, formou 50 mestres; 

- ENGENHARIA NUCLEAR, com o 
curso de mestrado, formou 140 mestres; 

- SISTEMAS E COMPUTAÇÃO, com o 
curso de mestrado, formou 361  mestres. 

Em 1 999, o Instituto comemora os trinta 
anos de Pós-Graduação, com oito programas 
atuantes, constituídos de dez cursos, herdeiros 
dos pioneiros das décadas de 60 e 70, que 
formaram, nesse período, 1 .2 1 8  mestres e 36 
doutores, criando a base e as condições para 
esses pós-graduados,atuure!ll.co!1l0 multipli
cadores do saber, nllma liderança efetiva e 
promotora do desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia no País. 

Como o Exército, o IME em toda a sua 
história sempre integrou-se com a sociedade 
brasileira em todos os setores produtivos do 
desenvolvimento e do bem-estar nacional. Já 
que a ciência e a tecnologia normalmente têm 
dualidade de aplicação na comunidade civil e 

na área militar, pois são mutuamente depen
dentes e condicionantes, o Instituto, em várias 
épocas, não só formou engenheiros militares, 
mas também participou at ivamente da 
formação de especialistas altamente capa
citados, aspiração sempre presente no nosso 
País, e desenvolveu pesquisas avançadas no 
sentido de obter a independência tecnológica 
e manter a soberania do Brasil no cenário 
mundial. 

A Pós-Graduação nunca foi uma intl1lsa no 
TME, mas foi uma conseqiiência do destino do 
Instituto em sempre buscar o pioneirismo, a 
excelência do ensino, a liderança na comunidade 
científica e a abrangência nacional. Faz-se 
sempre presente e está atuando com afinco, 
procurando a cultura científica. 

Destacando-se no cenário nacional por sua 
qualidade de ensino, o Instituto Militar de 
Engenharia mantém-se fiel às tradições de 
pioneirismo estabelecidas pelo espírito 
desbravador de nossos antepassados. 

Como herdeiro de mais de 200 anos de 
formação de engenheiros e 30 anos de formação 
de pós-graduandos, hoje o TME se projeta para 
o futuro, sob os mesmos desígnios do passado, 
porém revigorado pela certeza de seu destino 
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