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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA AEROESPACIAL – UFPE
Aos seis dias do mês de abril de 2021 foi realizada a 2ª reunião ordinária, por
videoconferência, do colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia
Aeroespacial (PPgEA), presidida por seu coordenador, Prof. Tiago F. A. Santos,
levantando as seguintes questões: 1. Homologação do Resultado dos Editais Regular e
Complementar para entrada 2021/1: foi apresentado o resultado final dos editais se
seleção em rede (Boletim Oficial n° 126 de 24 de novembro de 2020) e complementar
(Boletim Oficial n° 30 de 05 de março de 2021) do PPGEA 2021.1, onde houve 8
candidatos (as) aprovados (as) e classificados (as). 2. Aproveitamento de vagas de
candidatos aprovados e classificados além do número de vagas disponíveis em vagas
ociosas do polo UFPE: houve duas 2 (duas vagas) disponíveis, às quais, em reunião na
1ª Reunião Plenária Geral da Rede Nordeste Aeroespacial (RNA), em 27/03/2021, às 09
hs, por videoconferência, ficou acertado que estas vagas estariam disponíveis para
discentes aprovados e classificados em outros polos, além do número de vagas. Esses
discentes, bem como os do polo UFPE, poderiam participar da seleção de bolsas
aprovadas pelos Profs Bráulio Barros e Joanna Kulesza ao pleito da bolsa Facepe,
respeitada a manifestação de interesse do candidato (a) aprovado (a) e a condição de
aprovado (a) no edital de seleção. Em consulta ao Prof. Bráulio ele comentou que não
houve procura e os professores levantaram a possibilidade de aproveitamento de processo
seletivo do PPGEM. A coordenação ficou responsável de consultar a ProPG a
possibilidade de forma a usufruir as bolsas aprovadas na FACEPE. 3. Apreciação do
pedido de entrada no PPGEA do Prof. Eduardo Padrón Hernandez: foi apresentado
a concordância do parecerista da entrada do Prof. Eduardo Padrón no PPGEA, destacando
sua experiência, produtividade, infraestrutura que somada ao do INTM, poderá trazer
grandes benefícios ao PPGEA. Foi lido e discutido o parecer junto ao Colegiado, sendo a
posição do mesmo por concordância pela entrada do professor, por unanimidade. 4.
Avaliação CAPES e preenchimento da plataforma Sucupira: a coordenação destacou
a importância da atualização dos currículos lattes dos professores (as) para o
preenchimento da plataforma Sucupira que permitirá a avaliação CAPES do curso de
mestrado em rede em Engenharia e Ciências Aeroespaciais do PPGEA. 5. Normativa
01/2021 que trata do Credenciamento/recredenciamento/ descredenciamento de
docentes: foi solicitado aos docentes o do preenchimento da planilha de docentes
credenciados e recredenciados segundo explicita a Normativa 01/2021 da ProPG, que
passa agora avaliar as condições de credenciamento/recredenciamento e
descredenciamento de professores (as) dos Programas de Pós-graduação Strictu Sensu da
UFPE. Embora, programas em rede não são avaliados pela ProPG, o programa tem como
dever enviar a planilha de docentes credenciados. 6.
Informes Gerais (indicação
da comissão de edital de credenciamento/r/d; reunião com a ProPG; reunião com a
RNA): foi contextualizada a última reunião da Rede Nordeste Aeroespacial onde os Profs
Cezar Gonzalez e Tiago Felipe participaram, destacando as próximas ações estratégicas
como a formação das comissão de credenciamento, autoavaliação e planejamento
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estratégico. A coordenação compartilhou com o colegiado a última reunião com as Profas.
Carol Leandro, Pró-reitora de Pós-graduação e Thereza Araújo, Diretora de Pósgraduação, onde foi apresentado o diagnóstico do PPGEA/UFPE. As Profas. destacaram a
importância de renovação de docentes atraindo não somente docentes seniores, mas
também jovens pesquisadores de forma a cooperar com a força de trabalho. Por último,
foi consultado a formação da comissão de credenciamento, recredenciamento e
descredenciamento sendo constituída pela coordenação, Profs. Tiago Felipe e Carlos
Augusto, e os Profs, membros do colegiado, Bráulio Barros e Severino Urtiga.
Estiveram presentes os Profs. Carlos Augusto, Severino Urtiga, Bráulio Barros, Cezar
Gonzalez, Kleber Gonçalves e Tiago Felipe. Profa Giovanna está de férias.
Nada mais a acrescentar, a ata vai assinada pelos os presentes.
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