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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL – UFPE
Aos dias 20 de dezembro de 2019, foi realizado a Reunião Extraordinária de Colegiado
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial/PE coordenada pelo
Professor Tiago Felipe de Abreu Santos, com a presença dos seguintes Docentes:
Professor Severino Leopoldino Urtiga Filho e Professor Kleber Gonçalves Bezerra Alves
para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. INFORMES GERAIS sobre o que foi tratados
na Reunião da Coordenação Geral do Programa REDE NORDESTE AEROESPACIAL
(UEMA, UFMA, UFPE, UFRN), apresentação de um docente para a disciplina de
Geopolítica Estratégica para o segundo semestre de 2020; a distribuição das bolsas
CAPES; avaliação quadrienal da CAPES; o edital de credenciamento docente e o
Orçamento 2020. 2. APRESENTAÇÃO DE DOCENTE PARA DISCIPLINA que
será o Professor Ricardo Borges, atualmente lotado no Departamento de Ciência Política
e Professor do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política. Ele se comprometeu em
ministrar a disciplina no segundo semestre de 2020, o que vai beneficiar as turmas ativas
no Programa. Também foi falado do interesse por parte dessa Coordenação em convidálo para ingressar no Programa. Também foi apontado a importância dos créditos eletivos
que os alunos precisam fazer para integrar a sua carga horária e a preocupação desta
coordenação com a falta de oferta nas disciplinas eletivas. 3.SUGESTÃO DISCIPLINA
EaD foi apresentado a sugestão dada pelo coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Aeroespacial/MA – PPGEAERO UEMA/UFMA – de tornar a disciplina
de Geopolítica Estratégica uma disciplina EaD devido a dificuldade de se conseguir
docente para ministrar a disciplina e houve aceitação pelos membros presentes.
4.PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO NA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO
GERAL – UFRN comunicou a necessidade da presença de mais um membro na Reunião
com a Coordenação Geral – UFRN que acontecerá em 14 de fevereiro de 2020 e o
Professor Severino Alves Junior se disponibilizou a ir juntamente com o Coordenador
Professor Tiago Felipe de Abreu Santos. 5.AVALIAÇÃO CAPES/PLATAFORMA
SUCUPIRA foi falado sobre o preenchimento da Plataforma Sucupira que ela se dará em
cada Polo e a Coordenação Geral do Programa REDE NORDESTE AEROESPACIAL
(UEMA, UFMA, UFPE, UFRN) terá acesso ao todo. Sendo necessário o preenchimento,
pois a nota obtida será para a REDE NORDESTE AEROESPACIAL. 6.OUTROS
ASSUNTOS o Professor Tiago Felipe falou sobre a utilização da verba designada ao
Programa para focar em eventos destinados a área AEROESPACIAL e lembrou sobre o
convite que o Programa recebeu para participar do evento que irá acontecer em
Março/2020 na Coroa do Avião, a importância da participação dos alunos e a necessidade
de solicitar o transporte a PROPESQ. Foi deliberado que os Professores se manterão
ministrando as disciplinas que foram ofertadas em 2019.2 e avisou que todos os
Professores devem estar vinculados a uma disciplina, cabendo a coordenação deliberar
uma disciplina caso o docente não possua vínculo.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Erika
Marinho, bolsista da secretaria, pelo Coordenador Tiago Felipe de Abreu Santos, Vice
coordenador Kleber Gonçalves Bezerra Alves e pelo Prof. Severino L. Urtiga Filho.

