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Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reunião
da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, no prédio da Reitoria da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, reuniu-se o Colegiado Geral da Rede Nordeste Aeroespacial
(UEMA-UFMA-UFPE-UFRN), em sua 3° Reunião Plenária Geral, 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, Francisco José Targino Vidal, Tiago Felipe de Abreu Santos, via skype Alex Oliveira
Barradas Filho, João Viana da Fonseca Neto e Edvan Moreira. 1. Avisos e informes: O professor
José Henrique, iniciou a Plenária cumprimentando os presentes, coordenadores dos polos e
representantes. Ressaltou que em virtude da última reunião Plenária ter sido bastante recente,
dia 14 de dezembro de 2019, um dos objetivos dessa reunião é a conscientização a respeito do que
é a Rede, como ela funciona e a importância da alimentação da Plataforma Sucupira. Acerca da
Plataforma Sucupira, os professores do Maranhão e de Pernambuco, ressaltam que estão
ocorrendo mudanças nas Reitorias (e Pró-reitorias) das unidades de ensino superior que compõe a
Rede, e as pró-reitorias das suas respectivas universidades ainda não lhes concederam o acesso a
referida Plataforma. Professor José Henrique, ressaltou que ocorrerá a coleta anual, que apesar de
ainda não termos defesas, é necessário que os coordenadores dos polos Prof. Tiago Felipe de
Abreu Santos (PE/UFPE) e Alex Oliveira Barradas Filho (MA /UFMA- UEMA) se reúnam com os
professores dos seus respectivos polos solicitando que eles atualizem os seus Currículos Lattes,
além disso, foi solicitado que os coordenadores providenciem a listagem dos seus alunos,
contendo dados pessoais e, além disso, o nome dos seus respectivos orientadores, e quando for o
caso, coorientador. 2. Discussão acerca da nomenclatura de referência dos polos. Foi levantada
uma discussão acerca do nome atribuído aos polos, explanando se dever-se-ia referir ao Estado ou
a instituição. O professor Felipe, da UFPE, destaca que o polo é Maranhão, possui a sua sede na
UFMA e não na UEMA. O professor João Viana da Fonseca Neto, da UFMA, ressalta a importância
de se referir as instituições e não ao Estado. Por sua vez, o professor Alex Oliveira Barradas,
ressaltou a importância de debater a questão da distribuição dos polos, que não seria interessante
chamar polo UEMA e polo UFMA, e sim polo Maranhão. De modo que foi proposto modificar a
nomenclatura dos polos, porém posto em discussão, foi definido que continuariam seguindo o
proposto na origem do programa: polo RN/ UFRN, polo PE/UFPE e polo MA / UEMA- UFMA. 3.
Criação das disciplinas de “Seminários de Dissertação”. Na reunião o professor José Henrique
explanou que no polo do Rio Grande do Norte ocorreu a criação da disciplina “Seminários de

Dissertação”, com 4 códigos diferentes, tais disciplinas são obrigatórias tendo em vista que se não
forem, não haverá alunos interessados em cursá-las. Professor José Henrique ainda relatou que tal
disciplina só tem a agregar para a formação dos discentes. 4. Aprovação da Ata da reunião
plenária do dia 14 de dezembro de 2019. Foi realizada a leitura da mesma, para a sua aprovação,
dentre as correções que foram propostas, foi apontada a necessidade de modificar a nomenclatura
do Programa do Polo do Maranhão que seria PPGEAero. Em virtude, da UFMA já contar com o
Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente (PPGEA). 5. Participação do professor Dr.
Rubens Maribondo do Nascimento, pró-reitor de Pós-Graduação (PPG) da UFRN. O professor
Rubens Maribondo focou sua fala em relação ao documento que a Capes enviou a todos os
programas em Rede, de modo a recomendar que os regimentos fossem revisados. O professor
Rubens, enfatizou que uma organização da natureza de uma Rede precisa ser mais flexível, tendo
em vista que reúne diferentes instituições e atores sociais. Em se tratando de associações ou redes
é necessário flexibilizar alguns procedimentos. Ressalta-se ainda a necessidade de revisão do
Regimento para efeitos de credenciamento e de recredenciamento do corpo docente e de
instituições da Rede Nordeste Aeroespacial (UEMA-UFMA-UFPE-UFRN). O professor Rubens é
enfático ao afirmar que apesar da necessidade da flexibilização na Rede, é necessário ter cuidado
para não descaracterizar o Programa. Além disso, o professor ressalta a necessidade de incentivar
a publicação dos discentes e docentes do Programa em periódicos de boa qualidade, tendo em
vista que o Qualis Referência atualmente se baseia no Scopus. Para finalizar, o pró-reitor destacou
a importância de preencher a Plataforma Sucupira de modo a gerar um relatório bem elaborado.
6. Seleção Extraordinária do Programa. Foi posta em discussão, a elaboração de uma seleção
voltada as vagas estratégicas (INPE/AEB/CLBI) com o objetivo se preencher as vagas não ocupadas
na seleção regular. Na reunião foi definida a Comissão para a Seleção Extraordinária do Programa
(Edital 01/2020) composta pelos seguintes nomes: do polo RN/UFRN Prof. José Henrique
Fernandez, do polo PE/UFPE Prof. Tiago Felipe de Abreu Santos e do polo MA/UEMA-UFMA Prof.
Alex Oliveira Barradas Filho, sob a presidência do primeiro. 7. Relato do representante da
Comissão da última seleção regular. A respeito da última seleção, regida pelo Edital 02/2019
processo seletivo para o Mestrado em Engenharia Aeroespacial, Rede Nordeste Aeroespacial, o
professor Dr. Francisco José Targino Vidal, vice-coordenador do polo RN, teceu um breve relato
acerca da sua participação no referido certame. Foi ressaltado que o processo foi centralizado no
Sigaa/UFRN, que tal gerenciamento poderia ser integrado entre os sistemas de Pernambuco e do
Maranhão. 8. Tomada de posse dos coordenadores locais. Foi realizada a posse dos
coordenadores locais, do polo Rio Grande do Norte, são empossados o professor José Henrique
Fernandez (Coordenador) e o professor Francisco José Targino Vidal (vice-coordenador); do polo
Pernambuco, professor Bráulio Silva Barros (coordenador/ afastado) e professor Tiago Felipe de
Abreu Santos (coordenador) e Kleber Gonçalves Bezerra Alves (vice-coordenador); polo Maranhão
professor Francisco das Chagas de Souza (coordenador) e professor Alex Oliveira Barradas Filho
(vice-coordenador). Os novos mandatos começam a vigorar no dia 21 de fevereiro de 2020. 9.
Aprovação da entrada do professor Omar Andrés Carmona Cortés no Programa. Foi realizada
uma votação para ratificar a aprovação da entrada do professor Omar Andrés Carmona Cortés no
Programa. Após breve explanação e posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Às onze
horas e trinta minutos, o Professor José Henrique encerrou a sessão cujos trabalhos eu, Julie Idália
Araujo Macêdo, Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata que, depois de revisada
por todos os membros deste colegiado, segue assinada.
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