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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas, por videoconferência, devido
aos protocolos de segurança estabelecidos pela contingência da pandemia de COVID-19, reuniu-se
o Colegiado Geral da Rede Nordeste Aeroespacial (UEMA-UFMA-UFPE-UFRN), em sua 1° Reunião
Plenária Extraordinária Geral do ano de 2020, por convocação do Coordenador Geral do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial (PPGEA), Professor José Henrique Fernandez, que
presidiu o feito. Estiveram presentes os Professores José Henrique Fernandez da UFRN, Francisco
das Chagas de Souza da UFMA, e o Professor Tiago Felipe de Abreu Santos da UFPE. Em situação
de exceção, excepcionalmente, não houve a presença dos professores representantes estaduais
mas tão somente dos Coordenadores Locais, supra mencionados. 1. Avisos e informes: O
professor José Henrique, iniciou a Plenária cumprimentando os presentes, coordenadores dos
polos. Informou a todos a paralisação das aulas devido à emergência sanitária vivida por todos os
Estados Brasileiros e também avisou sobre os prazos para o preenchimento do relatório COLETA
CAPES, relativo ao ano de 2019, e aproveitou a ocasião para solicitar aos Coordenadores Locais
sugestões sobre as publicações mais relevantes de cada polo da Rede para o destaque no relatório
COLETA. Ficou estabelecido que cada polo enviaria suas sugestões por e-mail e que, após o envio
das sugestões, todos os 3 coordenadores (MA, PE e MA), em conjunto, elegeriam quais trabalhos
seriam escolhidos para o destaque, mantendo a representação, em proporcionalidade de todos os
polos. 2. Posse do novo Coordenador Local do Maranhão. Foi dada posse ao novo Coordenador
Local do Maranhão, professor Francisco das Chagas de Souza, da UFMA, eleito em Plenária Local
para substituir o Professor Alex Oliveira Barradas Filho. 3. Aprovação do Novo Regimento da Rede.
Na reunião o professor José Henrique explanou que, a pedido da própria CAPES, conforme Ofício
Circular no. 1/2020 DAV/CAPES, o Regimento da RNA sofreu adequações, sobre requisitos
específicos, que constam no citado Ofício. Assim, em discussão prévia, o Regimento foi alterado
em pontos mais prementes, entretanto restando ainda pontos a serem readequados a posteriori.
O texto do novo Regimento foi antecipadamente enviado aos Coordenadores Locais. Abriu-se
discussão e, não havendo divergências nem ressalvas, foi aprovado por unanimidade. 4.
Aprovação da Ata da reunião plenária do dia 14 de fevereiro de 2020. A mesma foi enviada
eletronicamente com antecedência e, em não havendo solicitações de alterações e mudanças, foi
aprovada também por unanimidade. 5. Aprovação do Professor Doutor RICARDO BORGUES
GAMA NETO como Professor Colaborador na RNA. O professor Tiago Felipe de Abreu Santos, da
UFPE, propôs a inclusão, na Rede, como Professor Colaborador, o nome do Professor Ricardo
Borgues Gama Neto pela necessidade de um docente específico para a disciplina Geopolítica
Estratégica no Polo Pernambuco. Após uma breve exposição de seu currículo e explicação da

necessidade de um especialista local para a área, sua entrada foi aprovada por unanimidade. 6.
Necessidade de Reestruturação da Coordenação Local do Polo Maranhão. O Professor Francisco
das Chagas de Souza, recém empossado como Coordenador Local do Polo Maranhão, indagou ao
Coordendor-geral da RNA, Professor José Henrique Fernandez, como se daria a gestão do Polo MA,
pois no Estado há duas Instituições Titulantes, entretanto uma delas, a UEMA, possui apenas 3
professores no Programa. O Professor Fernandez esclareceu que, há época da redação da APCN e,
portanto, da confecção do primeiro regimento da Rede, estava-se estabelecendo que, como
critério para ser Instituição Titulante, a IES deveria ser capaz de suportar, sozinha, uma completa
linha de pesquisa e, também, uma secretaria local. A pedido do então representante da UEMA na
comissão de discussão da Proposta de Curso Novo, foi alterado esse parágrafo pois a UEMA, num
primeiro momento, conseguiria entrar formando, junto com a UFMA, em parceria, uma única linha
de pesquisa, mista entre ambas as instituições. Assim, foi proposto que o grupo de professores do
Estado do Maranhão, compostos tanto por professores da UEMA como por professores da UFMA
(e ainda um professor do IFMA) se organizassem de forma a ter uma única administração local e,
portanto, um único Coordenador Local nas Plenárias Gerais, mas com seu Vice-coordenador sendo
de uma instituição (UFMA ou UEMA) e o Coordenador da outra (UFMA ou UEMA). Não havendo
mais nada a tratar, por volta da 12 horas e 15 minutos foi encerrada a Plenária Extraordinária.
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