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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL – UFPE
Aos vinte e três de julho de 2020 foi realizada reunião do colegiado do Programa de Pósgraduação em Engenharia Aeronáutica (PPgEA), através de vídeo conferência, presidida
por seu Coordenador Prof. Tiago Felipe de Abreu Santos.
Iniciamos a Reunião com o Professor Ricardo Borges se apresentando para o colegiado e
falando, um pouco, sobre a disciplina de Geopolítica Estratégica que será ministrada no
próximo semestre. Em seguida demos os Informes: Apresentação das novas Pró
Reitorias PROPESQI e PROPG que antes era PROPESQ e hoje se divide em Pró
Reitoria de Pós Graduação - PROPG atendendo aos programas de Pós Graduação e a
Pró Reitoria de Pesquisa – PROPESQI que atende a toda área de pesquisa. Verba Proap
PPGEA não irá receber nenhuma verba ou recurso Proap em 2020 por se tratar de uma
Programa novo que não foi avaliado pela CAPES, foi contestado junto a Pró Reitoria,
mas não ouve sucesso. Posteriormente foi dado início aos pontos a serem abordados. 1.
Apreciação de Aproveitamento de Créditos dois alunos solicitaram aproveitamento de
crédito, porém ainda não houve resposta dos outros programas para dar andamento com
o processo de aproveitamento. 2. Prorrogação do Tempo de Defesa Devido a
Pandemia haverá uma prorrogação de 3 meses no tempo de defesa dos alunos devido a
suspensão das atividades na pandemia, porém sem pagamento de bolsa. A nível de Rede
Nordeste Aeroespacial esse período vai ser conforme o retorno das atividades em cada
Estado e de maneira gradativa. Foi colocado em votação essa Prorrogação, que foi aceite
pelo Colegiado, contanto que não seja um período definitivo, visto que ainda estamos em
processo de retomada das atividades. 3. Nova Resolução da Pós Graduação Stricto
Sensu na UFPE a minuta a ser discutida é da Resolução da CEPE/UFPE que abrange
todos os PGs da UFPE e destaca: Seção III Art.21 Parágrafo 4º da Resolução da
CEPE/UFPE que fala “O(A) coordenador(a) e o(a) vice coordenador(a) não poderão assumir
concomitantemente nem a coordenação nem a vice coordenação de outro programa de pósgraduação na UFPE, nem fora dela.” o que impede o Professor Kleber Gonçalves Bezerra

Alves continue no cargo de Vice Coordenador do Programa devido ao fato de estar
atuando como Coordenador na Pós Graduação de Engenharia Mecânica. Em decorrência
será realizada uma eleição para preenchimento da vaga de Vice Coordenador e os
Professores Carlos Nascimento e Severino Leopoldino Urtiga manifestaram interesse em
formar chapa para pleitear a Vice Coordenação do PPGEA. 4. Outros Assuntos Foi
informado que os formulários de adesão dos laboratórios do INTM devem ser
preenchidos com brevidade. A importância de submeter Projetos a FACEPE para
continuar abarcando bolsas para o Programa. E a decisão do Colegiado por não incluir
prova de língua inglesa no Processo de Seletivo, nesse primeiro momento e manter o
modelo aderido.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata assinada por mim, Erika Lima
Secretária, tendo presença do Coordenador do PPGEA Prof. Tiago Felipe de Abreu
Santos, pelo Vice Coordenador Prof. Kleber Gonçalves Bezerra Alves e Professores
Carlos Nascimento, Ricardo Borges Gama Neto, Severino Alves Junior, Giovanna
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Machado, Severino Leopoldino Urtiga Filho. Os Professores Bráulio Silva Barros e
Joanna Elzbieta Kulesza estão cumprindo afastamento de pós-doutoramento.
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