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Ata da reunião ordinária da Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização (CoAE), realizada
às quatorze horas do sete de agosto de 2018, na sala 302, no 3º 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: Anapatrícia Morales Vinha, André Luiz Brandão, Fernando Luiz Cássio Silva, Cedric
Rocha Leão, Aline Regina Bella, Lilian Santos Leite Menezes, Itana Stiubiener, Maria Luiza
Levi Pahim, Sandra Cristina Trevisan, Claudia Regina Vieira, Luiz Henrique Bonani do
Nascimento. Pauta. 1. Aprovação da ata da I reunião ordinária da CoAE em 2018 . A ata é
aprovada com duas abstenções. 2. Redação da Minuta do Regimento da Comissão de
Aperfeiçoamento e Especialização - Pós-Graduação Lato Sensu. Professor Charles faz um
breve histórico sobre os encaminhamentos realizados na reunião anterior. Relembra que foram
enviados aos membros links para acesso a documentos auxiliares. Uma das metodologias
adotadas previa o compartilhamento da minuta do regimento, para que todos os membros
pudessem trabalhar remotamente, fazendo observações no documento, propondo alterações etc.
Nesse sentido, o Pró-Reitor propõe que o encaminhamento para esta reunião seja que os
membros leiam conjuntamente o documento, com os apontamentos realizados, resolvendo os
pontos menos complexos, deixando questões mais polêmicas, que necessitem de mais discussão,
serem amadurecidas. A reunião transcorre desta maneira, com destaque para os pontos mais
discutidos, transcritos a seguir. Fala-se da importância de redigir um documento que normatize,
mas que ao mesmo tempo não seja muito rígido. Nesse sentido, fala-se da possibilidade de que
questões mais práticas sejam normatizadas por meio de resoluções e portarias. Professor Charles
esclarece que o funcionamento da CoAE pode ser descrito no próprio regimento, desde que esse
seja o entendimento de todos. Seguem-se algumas discussões sobre o objeto da Comissão, se sua
abrangência englobaria tanto aperfeiçoamento quanto especialização. Professor Charles esclarece
que esta Comissão deverá tratar apenas dos cursos de pós-graduação lato sensu; cursos de
extensão deverão continuar ligados à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Desta forma, os
membros entendem que o nome ideal para o documento é Minuta do Regimento da PósGraduação lato sensu. A Comissão também discute a possibilidade de reserva de vagas para
membros da comunidade interna da UFABC (técnicos-administrativos, discentes e docentes).
Professor Charles ressalta que apenas cotas raciais e sócio-econômicas são previstas em lei,
sendo necessário verificar junto à Procuradoria Jurídica esta possibilidade. É de entendimento da
Comissão que as atividades acadêmicas dos cursos lato sensu serão de responsabilidade dos
Centros e a contabilização de créditos dos docentes deverá obedecer ao disposto na Resolução
ConsEPE nº100, ou qualquer outra que a venha substituir. Professora Maria Luiza reforça a
necessidade de regulamentação da redução da carga didática para professores em atividades
administrativas, em decorrência de coordenação de cursos de especialização, uma vez que este
item não é tratado na referida resolução do ConsEPE. Por fim, professor Charles agradece a
presença de todos e solicita que os membros continuem analisando a minuta de forma remota.
Lembra que os trabalhos presenciais continuarão na próxima reunião, que ocorrerá no dia 21 de
agosto. Nada mais havendo a declarar, o Presidente 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

2

