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ATA DA REUNIÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL DA REDE NORDESTE
AEROESPACIAL (UEMA, UFMA, UFPE, UFRN)

Aos dias 14 de dezembro de 2019, foi realizado a Reunião de Coordenadores do Programa de Pós
Graduação Rede Nordeste Aeroespacial, via Skype, conduzida pelo Coordenador Geral do
Programa Pós-Graduação em Rede em Engenharia Aeroespacial Professor José Henrique
Fernandez, reuniram-se os Coordenadores Professor Alex Oliveira Barradas Filho, representante
do polo Maranhão, UEMA/UFMA, e o Professor Tiago Felipe de Abreu Santos, representante do
polo Pernambuco, da UFPE, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. A DISTRIBUIÇÃO DAS
BOLSAS CAPES de que a princípio comtemplou a UFRN por questão de proporcionalidade em
virtude dessa possuir um maior número de discentes matriculados e sendo que essas bolsas serão
redistribuídas, após a defesa e conclusão do Mestrado em 2021, para a UEMA/UFMA e outra
para UFPE. 2. AVALIAÇÃO QUADRIENAL DA CAPES No inicio de 2021 terá a avaliação
quadrienal da CAPES onde seremos avaliados por uma parte do quadriênio. O Professor Tiago
Felipe destacou a necessidade de iniciar uma estratégia de resultados. O Professor Alex Oliveira
questionou a respeito do Qualis Unificado se com relação a 2021 permanecerá Engenharias III ou
será o Qualis Unificado e o Professor José Henrique informou que esteve na Reunião de Meio
Termo e que esse assunto ainda está sendo discutido e que enquanto não houver oficialização
manteremos como estamos. Quando oficializado se deter em cima dele do que for proposto.
Salientou a importância do Índice H, que leva em consideração as citações dos docentes que farão
parte de uma banca, por exemplo, que passará a ser prioridade para a CAPES medir Índice H de
cada membro que irá compor uma banca. No qual cada SEDE fará autogerenciamento cabendo a
RNA sinalizar quando houver a necessidade de dar uma atenção maior a um quesito específico.
O Professor Tiago Felipe reforça a importância de haver um alinhamento entre os polos por se
tratar de uma unidade e o Professor José Henrique concorda com a colocação feita e diz que ele
irá observar e sinalizar quando houver alguma discrepância com relação ao todo. O Professor
Alex Oliveira sinalizou que o polo UEMA/UFMA terá problemas, em relação ao que foi falado
porque a proposta do Programa foi criada por professores que não estão mais ligados ao Programa
Aeroespacial o que aponta um grande desfalque dentro da proposta inicial e sugere que
futuramente se possa convidar professores que não estejam ligados a outros Programas de Pós
Graduação, que são mais participativos. Diante do exposto o Professor José Henrique diz estar
ciente e sugere que o Professor faça o que ele inicialmente fez que foi iniciar com professores que
possuem mais experiencia para agregar e que posteriormente essa expertise seria repassada ao
quadro mais recente que não possuem vínculo com outros programas. 3. EDITAL DE
CREDICIAMENTO.O Professor Alex Oliveira pergunta como se dará a reposição desses
docentes e o Professor Tiago Felipe frisa a questão do Edital de credenciamento para docentes.
O Polo PE não possui docente para ministrar a Disciplina de Geopolítica e optamos por convidar
um Professor da própria Instituição para ministrar a disciplina como Professor externo, que é o
Professor Ricardo Borges, que possui Mestrado em Engenharia e ministra disciplina similar no
Instituto Militar do Recife, ele atualmente esta atualização na Espanha, mas se comprometeu em
ministrar a disciplina no segundo semestre de 2020, o que vai beneficiar as turmas ativas no
Programa. E diante da experiência e “know-how” na área aeronáutica e aeroespacial há interesse
por parte do Polo PE em convidá-lo para ingressar no Programa. Logo, o Professor Alex Oliveira
pergunta se é possível tornar a disciplina de geopolítica em uma disciplina EaD, sem que haja
prejuízo ao Programa, por se tratar de uma disciplina essencial e obrigatória na área
aeronáutica/aeroespacial. O Professor José Henrique responde que essa é uma prática bem válida

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
REDE NORDESTE AEROESPACIAL (UEMA-UFMA-UFPE-UFRN)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL

ATA DE REUNIÃO

2/2

e que pode funcionar para disciplina de geopolítica e pediu para que essa ideia fosse levada ao
colegiado de cada polo e partir do que for decidido adotar ou não essa decisão. O professor Tiago
Felipe pergunta como se dará o Edital de credenciamento, se o Programa poderá participar e se
será um Edital Centralizado para a REDE. O Professor José Henrique responde que no momento
não é recomendado, porque haveria uma descaracterização da proposta e por se tratar de uma fase
de implementação do Programa, essa alteração agora seria contraditório. Apesar de não constar
no Regimento da CAPES, é preferível que seja um Edital Unificado que será lançado no segundo
semestre de 2021 para Professores Permanentes e Colaboradores. O professor Tiago Felipe
pergunta como se dará a identidade do Programa no cabeçalho de produções científicas e o
Professor José Henrique explica que todos os polos devem se referir a RNA da seguinte forma:
“REDE NORDESTE AEROESPACIAL (UEMA, UFMA, UFPE, UFRN)” e o endereço da
Coordenação Geral, no atual caso, o do Polo RN. Quando se referir à um Programa em específico,
como, por exemplo, no caso de Pernambuco, usar “PPGEA/PE”, “PPGEA/RN” para o caso do
Rio Grande do Norte e “PPGEAero/MA” para o caso do Maranhão, uma vez que todos fazem
parte da RNA, ela aparece como 2ª afiliação. É importante salientar que no polo MA
(UEMA/UFMA), o nome do programa PPGEA (Energia e Ambiente) já existe e, portanto, ficou
a denominação PPGEAero/MA naquele estado. 4.ORÇAMENTO 2020. O Professor José
Henrique informa que a partir de 2020 os Programas poderão ter orçamento de cinco mil por sede
e que ele tentará aumentar esse valor por ser um Projeto de Estado. Essa verba será disponibilizada
por Pró Reitoria.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Erika Marinho,
secretária, pelo presidente da reunião Professor José Henrique Fernandez e pelos professores
presentes Alex Oliveira Barradas Filho da UEMA/UFMA e Tiago Felipe de Abreu Santos da
UFPE.

