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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL – UFPE
Ao dezesseis dia do mês de dezembro de 2020 foi realizada a 5ª 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, levantando as seguintes questões: 1. NOMENCLATURA DO MESTRADO
DO PROGRAMA: foi relembrado que o Programa de Pós-graduação em rede em
Engenharia Aeroespacial concede o diploma de Mestrado em Engenharia e Ciências
Aeroespaciais. 2. EDITAIS DE SELEÇÃO 2021/1 PARA O RNA E EDITAIS
FACEPE foi consultada via mensagem eletrônica por meio do endereço eletrônico
institucional do programa ppgea@ufpe.br em 17/09/2020, havendo concordância que
seria a mesma comissão do edital de seleção de 2020/2, isto é, os Professores Tiago F. A.
Santos, Carlos A. N. Oliveira e Kléber G. B. Alves. 3. DESLIGAMENTO DO ALUNO
LUÍS FELIPE NUNES DA CUNHA: essa coordenação informou ao aluno eu o mesmo
não estava em acordo com Art. 18 do Regimento do PPGEA, o que poderia, por si só,
acarretar em seu desligamento, comunicações anteriores por telefone e e-mail foram
realizadas, o aluno não esclareceu a possibilidade de atender aos critérios regimentais do
programa e o mesmo foi informado de seu desligamento em 05/12/2020, respondendo a
ciência da comunicação. Um outro caso, o do aluno Saulo Henrique do nascimento
Aguiar, solicitou via e-mail encaminhado ao endereço eletrônico ppgea@ufpe.br o
desligamento em função de aprovação em outro curso de pós-graduação com bolsa. 4.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS foi esclarecido o procedimento de
aproveitamento de créditos e solicitado atentar a documentação para solicitação de tal
procedimento. 5. APRECIAÇÃO DE COORIENTADORES foi deliberado que a
indicação de coorientadores fica sob a responsabilidade do orientador, observadas os
critérios de ser coorientador, e o colegiado passa a tomar conhecimento, mas sem refutar
tecnicamente, visto a ampla e distinta especificidade das áreas de pesquisa dos professores
e professoras que compõem o colegiado do PPGEA.
6. APRECIAÇÃO DA
SOLICITAÇÃO DO PROF. CEZAR GONZALEZ PARA SE INTEGRAR COMO
PROF. COLABORADOR DO PPGEA: a coordenação recebeu pedido do referido
professor para tornar-se colaborador no Programa, o qual foi consultado ao Colegiado da
Rede Nordeste Aeroespacial, que devido a excepcionalidade de mudanças de corpo
docente do PPGEA/UFPE, concordou na avaliação antes de finalizada os trâmites de
avaliação da CAPES. O processo foi enviado a parecerista que relatou favoravelmente a
entrada do professor e o colegiado avaliou e deliberou a favor da recomendação da
parecerista, permitindo ao Professor se associar ao programa.
7.
ACOMPANHAMENTO E EXPERIÊNCIA NO ANO DE 2020: foi relatada a
experiência do ensino remoto no âmbito do PPGEA, as dificuldades de alunos e
professores, acostumados ao ensino presencial, terem que, em função das medidas
restritivas, adaptarem-se, sem prévio capacitação, trabalhaem as metodologia de ensino e
aprendizagem. A Profa Giovanna relatou que não consegui ainda ser cadastrada no
domínio @ufpe para usar o Google Classroom e tem usado outra plataforma. O Prof.
Carlos comentou que tem se adaptado bem ao novo formato 8. OUTROS ASSUNTOS
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(OFERECIMENTO DE DISCIPLINAS DO PERÍODO 2021/1): foram definidas as
disciplinas para o semestre 2021/1.
Estiveram presentes os professores Bráulio S. Barros (como observador, visto que estava
oficialmente de férias), Carlos A. N. Oliveira, Kléber G. B. Alves, Severino Alves Junior,
Giovanna Machado e Tiago F. A. Santos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente ata, que vai assinada por nós, Coordenador e Vice coordenador do PPgEA Profs.
Tiago Felipe de Abreu Santos e Carlos Augusto do Nascimento Oliveira.
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