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Ata da reunião ordinária da Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização (CoAE), realizada
às quatorze horas do dia três de julho de 2018, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do
bloco B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Charles Morphy
Dias dos Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, professor João Paulo Gois, e
dos seguintes membros: Lilian Menezes, Anapatrícia Morales Vinha, André Luiz Brandão,
Fernando Luiz Cássio Silva, Cedric Rocha Leão, Jonas Moreira Silva, Aline Regina Bella,
Emerson Bellini Lefcadito de Souza, Marco Antônio Bueno Filho e Claudia Regina Vieira.
Pauta. 1. Calendário de reuniões e definição da metodologia de trabalho. Professor Charles
cumprimenta os presentes. Relembra que a CoAE foi instituída pela Resolução ConsEPE Nº186,
de 19 de abril de 2018, para analisar e viabilizar o interesse institucional das propostas de cursos
de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização. Informa que esta Resolução
foi revogada na última sessão do Conselho Universitário, considerando a necessidade de
acrescentar mais docentes à composição da comissão, conforme indicado em consulta realizada à
Procuradoria Jurídica, em que as comissões e comitês assessores dos conselhos superiores da
Universidade devem ser compostos por ao menos 70% de docentes. Informa ainda que a CoAE
tem noventa dias para elaborar seu regimento interno, de modo que os trabalhos estão sendo
iniciados, mesmo sem a indicação de todos os membros, a fim de que se cumpra o prazo
estabelecido. Na sequência, o presidente propõe calendário para as próximas reuniões da CoAE.
A intenção é que parte do trabalho seja remoto e que os encontros aconteçam para ajustes finos
no regimento. Nesse sentido, são propostas as seguintes datas para as próximas reuniões
presenciais: 07/08, 21/08 e 04/09. Como a última data coincide com o período de recesso, os
membros cogitam a possibilidade de antecipá-la para o dia 28/08, dependendo do andamento dos
trabalhos. Dessa forma, o calendário é aprovado, com a possibilidade de antecipação da última
reunião, a ser aprovada no dia 21/08. Professor Charles informa que serão compartilhados com
os membros os documentos já pesquisados por ele e pelo Professor João Paulo, tais como
regimentos de outras instituições, além da minuta do Regimento da CoAE, para início dos
trabalhos. Na minuta, todos os membros poderão fazer apontamentos e redigir suas propostas. Os
pró-reitores se comprometem a compilar as sugestões e trazer o documento enxuto à próxima
reunião. Sugere-se aos membros que leiam o regimento da pós-graduação stricto sensu, pois é
importante que as normas dialoguem. Professor Charles elucida que a discussão sobre a alocação
da pós-graduação latu sensu é antiga na Universidade. Fala que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação
não tem fôlego nem pessoal suficiente para gerir os cursos lato sensu em sua totalidade, de modo
que se acordou, em sessão do Conselho Universitário, que as áreas demandantes deverão prover
apoio administrativo aos cursos propostos. Nesse sentido, entende que a própria CoAE pode
explicitar essa necessidade de respaldo institucional para o funcionamento do lato sensu, com
servidores e suporte administrativo. Feitas estas considerações, professor Charles diz que
gostaria de ouvir os membros, suas percepções e expectativas. A servidora Lilian se apresenta e
diz que o lato sensu esteve alocado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura desde 2008, mas
sempre houve um entendimento de que esta não era a melhor configuração. Relata que muitas
vezes os servidores da PROEC acabaram realizando parte do trabalho dos coordenadores.
Declara que houve tentativas de normatizar os cursos, entretanto, devido aos perfis e naturezas
muito distintos de cada um, não houve êxito. Reforça a necessidade de diretrizes, de definir as
atribuições do apoio administrativo - atualmente são apenas duas servidoras assessorando todos
os cursos, e entende ser um desafio normatizá-los sem engessá-los. Finaliza informando que
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apenas um dos oito cursos foi inserido no SIGAA. Professor Charles reforça que, em curto
prazo, não haverá apoio administrativo suficiente para alocar todos os cursos, já em andamento,
na PROPG e reforça a necessidade de se pensar do ponto de vista institucional. Professor
Fernando Cássio entende que, além de viabilizar questões administrativas, há de se pensar
também no suporte acadêmico para que os programas lato sensu venham a ter a mesma robustez
dos cursos stricto sensu. Professor Marco Antônio corrobora as falas anteriores e traz aos
presentes a necessidade de se pensar nos fluxos, como os cursos tramitarão dentro da instituição.
De modo geral, os membros apontam a necessidade de que sejam definidas instâncias de
decisão, fluxos e processos de tramitação. Professor André Luiz fala sobre a possibilidade de
incentivar cursos à distância. Professor Cedric enfatiza a necessidade de que as regras sejam
equânimes e claras, que haja consulta à comunidade, garantindo-se assim um processo
democrático. Enfatiza a importância da Comissão e questiona se as propostas serão analisadas
quanto ao mérito, pois, em seu entendimento, apenas os membros da CoAE não poderão avaliar
propostas tão diversas e complexas, de variadas áreas do conhecimento. A este respeito Professor
Charles esclarece que a CoAE não lidará com todas as questões sozinha, docentes poderão ser
consultados e, em muitos casos, pareceristas externos poderão ser solicitados. O servidor
Emerson, representante dos servidores técnico-administrativos, informa seu contentamento em
ouvir os demais membros, faz alguns comentários e fala sobre a questão da paridade dentro da
composição das comissões, uma vez que são compostas, majoritariamente, por docentes.
Professora Cláudia Regina se apresenta, diz ter ingressado há pouco na UFABC, faz coro aos
colegas falando da importância desta Comissão e aponta a necessidade de trabalhar e impulsar o
eixo inclusão, dentro da Universidade. Com a palavra, o discente Joanas relata sua dificuldade de
comunicação com os demais alunos da pós-graduação. Frisa que algumas falas são recorrentes
na instituição, como a questão de poucos recursos humanos; nesse sentido, entende ser
necessário reduzir o número de cursos aprovados, para que se possa garantir a qualidade.
Professor Charles agradece as contribuições e reforça sua proposta de encaminhamento, de que
documentos sejam compartilhados com os membros e os trabalhos ocorram de forma remota até
o próximo encontro. A proposta é aceita por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias
de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
Charles Morphy Dias dos Santos
Pró-Reitor de Pós-Graduação

