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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL – UFPE
Aos dezenove dias do mês de agosto de 2020 foi realizada reunião extraordinária, por
videoconferência, do colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia
Aeroespacial (PPgEA), presidida por seu coordenador, Prof. Tiago Felipe de Abreu
Santos, estando presentes os Profs. Carlos Augusto Nascimento de Oliveira, Kleber
Gonçalves Bezerra Alves e Severino Alves Junior. Os Profs. Braulio da Silva Barros e
Joanna Elzbieta Kulesza encontram-se afastados da UFPE para pós-doutoramento. O
Prof. Ricardo Borges Gama Neto comunicou previamente a impossibilidade de participar.
Os assuntos tratados são apresentados a seguir. 1. O EDITAL DE SELEÇÃO DE
ALUNOS NO PPGEA/PE PARA O 2020/2 foi proposto visando participar do Edital
FACEPE de bolsas de pós-graduação, uma vez que o PPgEA não conta com cotas de
bolsas CAPES e/ou CNPq e a FACEPE tornou público o Edital 11/2020 PBPG 2020.2
para concessão de bolsas de pós-graduação com critério de priorização para os cursos de
Engenharia e cursos novos, onde o PPgEA se enquadra em ambos os critérios. O
Colegiado apreciou a proposição da Coordenação, tendo aprovado sido votado por
unanimidade dos presentes. 2. INDICAÇÃO DO VICE-COORDENADOR DO
PPGEA/PE. Foi realizada a indicação do nome do Prof. Carlos Augusto do
Nascimento Oliveira, SIAPE 2619305, lotado no Departamento de Engenharia
Mecânica, perante o Colegiado do PPgEA. Como consequência do Art. 21, § 2º, da Nova
Resolução do Stricto Sensu do CEPE, “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 pós-graduação na UFPE, nem fora dela”. Com isso, o atual vicecoordenador, Prof. Kleber Gonçalves Bezerra Alves, manifestou seu interesse em não ser
mais o vice-coordenador do PPgEA em função de ter assumido a Coordenação de Pósgraduação em Engenharia Mecânica. Foi colocado em votação a indicação que foi aceita
por unanimidade. 3. O Calendário das ATIVIDADES ACADÊMICAS REMOTAS NA
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UFPE - 2020.2 foi apresentado e posto
em votação, onde os membros do colegiado concordaram com a opção de calendário do
PPgEA para Outubro, de acordo com a Resolução 13/2020 do CEPE, relativo às
atividades acadêmicas de forma remota em 2020.2. 4. INFORMES GERAIS. Foi
solicitado pelo aluno Saulo Henrique de Nascimento Aguiar, via e-mail, encaminhado ao
ppgea@ufpe.br o seu desligamento do Programa de Pós-graduação em Engenharia
Aeroesapcial em função de ter sido aprovado em outro programa e que prefere cursar o
mesmo, não havendo mais interesse por parte do aluno em permanecer no PPgEA.
Adicionalmente, O Prof. Severino Alves Júnior solicitou ao PPGEA sua mudança de
vínculo de permanente para colaborador.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim,
Coordenador do PPgEA Prof. Tiago Felipe de Abreu Santos e pelo Vice-Coordenador,
Prof. Kleber Gonçalves Bezerra Alves.
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