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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA AEROESPACIAL – UFPE
Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2021 foi realizada a 5ª reunião ordinária, por
videoconferência, do colegiado do Programa de Pós-graduação em rede em Engenharia
Aeroespacial (PPgEA) da UFPE, presidida pela coordenação, os Professores Tiago Felipe
e Carlos Augusto, levantando as seguintes questões: 1. Disciplinas PPGEA 2021/2: em
16 de julho foi solicitado aos professores e professores o preenchimento da intenção de
oferecimento de disciplinas para o semestre de 2021/2, onde a lista completa é
apresentada a este colegiado para apreciação, sendo o posicionamento do colegiado a
favor da oferta, que está disponível em “Calendário de Aulas” no sítio eletrônico
www.ufpe.br/ppgea. 2. Avaliação CAPES e preenchimento da plataforma Sucupira:
Finalizou-se em 27/07/2021 o preenchimento da avaliação CAPES por meio da
plataforma Sucupira com a indicação dos destaques (sem egressos, e/ou produtos com
egressos no biênio 2019/2020). Neste módulo cada professor apresenta um número de
produção bibliográfica ou técnica igual ao número de anos que participou do quadriênio.
A avaliação CAPES se estendeu por meses sendo bastante laboriosa e é de importância
fundamental o apoio do colegiado para um resultado satisfatório, tendo sido concluída
com êxito e, embora não se tenha certeza se haverá uma nota, visto que o programa tem
período de funcionamento inferior a 2 anos e sem egressos, a Rede Nordeste Aeroespacial
se mantém confiante nas ações de fortalecimento do programa. 3. Relatório de Gestão
da Coordenação: Foi apresentado o resultado da gestão da coordenação no período de
set/2019 a jul/2021, destacando os avanços da mesma que foi primeiramente conduzida
pelos Profs Tiago e Kleber (pró-tempore) e, atualmente, pelos Profs Tiago e Carlos com
término da gestão em set/2022. 4. Mudança de grade curricular (Geopolítica e Poder
Espacial, criação de Tópicos Especiais (MTA, HS, CA, CE), Estágio Docente): Após
a entrega do relatório, entraremos no momento de formação de comissões para várias
ações do programa, mas relativo ao tópico, tem-se o atualização da grade curricular, onde
se destaca a alteração da mudança da disciplina de Geopolítica Estratégica para
Geopolítica e Poder Espacial, já aprovada anteriormente e retificada por unanimidade
nessa reunião. Foi posto, a necessidade de criação de novas disciplinas como Tópicos
Especiais para a oportunidade de cursos de professores convidados como foi o caso do
Prof. Milton Lima do iEAV/CTA, cuja curso não foi ministrado, por não haver
possibilidade de ter uma disciplina de Tópicos Especiais. Adicionalmente, foi abordado
a criação da disciplina Estágio Docente, que é exigência para bolsista de Demanda Social
da CAPES cursá-la, no qual o PPGEA possui um discente bom esta modalidade de bolsa.
Esta reformulação inicia com proposições em nosso polo que está alinhada com toda a
RNA, visando manter a uniformidade. Foi posto em votação sendo aprovado por
unanimidade a criação da disciplina “Estágio Docente”, alteração de disciplina “PEA901Geopolítica Estratégica” para “PEXXX-Geopolítica e Poder Espacial” e a criação de 2
Tópicos especiais (um de 30 hs e outro de 60 hs) para cada linha de pesquisa da área de
concentração de “Ciências e Tecnologias Aeroespaciais” da Rede Nordeste Aeroespacial,
isto é, 2 (duas) disciplinas de Tópicos especiais em Materiais e Tecnologias Aeroespaciais
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(MTA) com carga horária de 30h e 60h, 2 (duas) disciplinas de Tópicos especiais
Hipersônica (Hs) de 30h e 60h, 2 (duas) disciplinas de Tópicos especiais em Ciências
Atmosféricas (CA) com carga horária de 30h e 60h e, por fim, 2 (duas) disciplinas de
Tópicos especiais em Ciências Espaciais (CE) sendo, portanto, aprovado a criação de 8
(oito) disciplinas Tópicos Especiais, além das citadas “Estágio Docente” e “Geopolítica
e Poder Espacial”. 5. Apreciação do pedido de entrada no PPGEA das Professoras
Katia Aparecida da Silva Aquino, Nathália Bezerra de Lima e Renata Francisca da
Silva Santos: a coordenação recebeu previamente a manifestação de interesse na entrada
do Programa das Professoras Katia Aquino, Nathália de Lima e Renata Santos e, mediante
consulta a Rede Nordeste Aeroespacial que, em função das diversas alterações de
calendários da CAPES e a conclusão do Relatório Sucupira, optou por acatar a avaliação
dos pedidos antigos, de forma a atender a Instrução Normativa 01/2021 que estabelece as
ações de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento e, paralelamente,
montar a comissão para discutir o edital de credenciamento, recredenciamento e
descrendenciamentos. Este edital será discutido por meio de uma comissão apresentado
resultados ao colegiado do perfil e diretrizes que embasam a seleção de novos professores
e, sendo aprovado localmente, vai para colegiado da RNA, acatando e discutindo
alterações, voltando ao colegiado do polo e, assim, finalizando um longo processo do
primeiro edital de credenciamento/recredenciamento/descredenciamento da Rede.
Retornando às solicitações item da pauta, as mesmas foram enviadas a diferentes
pareceristas (professores permanentes). O parecerista da solicitação da Profa. Katia
Aquino foi favorável ao pedido de credenciamento na condição permanente, sendo que
pontuou a observância da cota de colaboradores da rede. O parecerista da Profa. Nathália
Lima foi favorável a solicitação, destacando a capacidade de execução do projeto
apresentado. O parecerista do Profa. Renata Santos destacou a relevância do projeto
aprovado, mas pontuou que a professora não tem tido publicações muito frequentes no
último quadriênio, mas entende que a oportunidade de se integrar a um PPG possa ser um
ponto de inflexão para a mesma, por isso recomendou credenciamento como
colaboradora. O Colegiado do PPGEA apreciou os pareceres sendo unanimes em seguir
os pareceristas em suas recomendações. Destaca-se aqui que o momento da avaliação foi
concomitantemente aquele em que o currículo lattes estava fora do ar e, portanto, alguns
pareceristas destacaram que suas avaliações foram embasadas os documentos
apresentados: carta de apresentação, formulário de credenciamento (modelo ProPG) e
projeto de pesquisa no formato de solicitação de bolsa de pós-graduação à FACEPE. 6.
Mudança do status do Prof. Cezar Gonzalez para permanente em função de
solicitação e extrapolação de cota de colaborador: a coordenação solicitou um parecer
para a solicitação do professor Cezar, onde o mesmo solicitou a mudança para
permanente. O parecerista destacou que o professor Cezar já foi coordenador de
graduação e pós-graduação, tendo sido bolsista produtividade PQ-2 até 2020 e que possui
perfil e potencial de produção que o qualifique como um professor permanente, sendo
favorável à solicitação do referido professor. Frente a isso, foi posto em votação no
Colegiado, sendo o mesmo favorável ao parecer apresentado. 7. Atualização e
aprovação do Regimento ad hoc do PPGEA/UFPE: foi apresentado o regimento
anterior, já aprovado no colegiado em 2ª versão, quando houve a publicação da Resolução
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19/2020 pelo CEPE/UFPE no qual estabelece normas para criação, organização,
funcionamento, avaliação e acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto
sensu (PPGs) na Universidade Federal de Pernambuco. Posto isto, o regimento do
PPGEA/UFPE precisou se adequar a novas alterações, que lidas e discutidas no
colegiado, foi posta em votação, tendo contribuições do Colegiado ao texto, respeitando
as características de Rede do regimento, sendo que o Colegiado aprovou por unanimidade
a versão apresentada e atualizada em reunião. 8. Informes gerais e assuntos diversos
(constituição das comissões de autoavaliação, credenciamento, planejamento
estratégico quadrienal, plano estratégico de internacionalização institucional,
reunião com a ProPG; reunião com a RNA): a coordenação destacou que o PPGEA
está entrando na etapa de reformulação do programa e adaptação às novas diretrizes da
UFPE, portanto várias comissões devem ser criadas para atender as aspirações do novo
plano estratégico de pós-graduação da UFPE, em consonância com a RNA. Em função
de ações já sob encaminhamento, a coordenação destacou a necessidade da formação de
comissões de autoavaliação, credenciamento/recredenciamento, planejamento estratégico
quadrienal, plano estratégico de internacionalização, atualização regimental (já realizada
e aprovada em item de pauta anterior), atualização de grade curricular, mas pela extensão
da reunião, estes pontos seriam pautas para a próxima reunião. 9. Aprovação da banca
de mestrado do discente Lucas Oliveira Siqueira: o referido discente apresentou seu
exame de qualificação de mestrado em Engenharia e Ciências Aeroespaciais, sendo
aprovado, e seguiu para os trâmites da defesa, onde seu orientador, Prof. Tiago Felipe de
Abreu Santos, encaminhou via SIGAA formação de banca de mestrado que, recebido pela
coordenação, foi enviada à parecerista, que foi favorável a formação de banca. Registrase aqui que este ponto foi votada em reunião por email, visto que a reunião por
videoconferência já havia se estendido, sendo que, o colegiado aprovou por unanimidade.
Estiveram presentes na reunião do colegiado os Professores, Professoras e a
Representante discente: Carlos Augusto, Severino Urtiga, Eduardo Padrón, Giovanna
Machado, Kleber Gonçalves, Tiago de Abreu e a Representante Discente Lizié Almeida.
Nada mais a acrescentar, a ata vai assinada pela coordenação e pelos membros da UFPE
presentes.
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