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Ata nº 04/2018/CoAE 
 
Ata da IV reunião ordinária da Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização (CoAE), 1 
realizada às quatorze horas do dia vinte e oito de agosto de 2018, no auditório da pós-graduação, 2 
no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor 3 
Charles Morphy Dias dos Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, professor 4 
João Paulo Gois, e dos seguintes membros: Cedric Rocha Leão, Fernando Luiz Cássio Silva, 5 
Lilian Santos Leite Menezes, Itana Stiubiener, Marco Antônio Bueno Filho, Ahda P. Grilo 6 
Pavani, Maria Luiza Levi Pahim, Emerson Bellini L. de Souza, Alberto Sanyuan Suen e Peter 7 
Maurice Erna Claessens. Pauta. 1. Aprovação da ata da III reunião ordinária da CoAE em 8 
2018. A ata é aprovada com uma abstenção. 2. Redação da Minuta do Regimento da 9 
Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização - Pós-Graduação Lato Sensu.  Professor 10 
Charles informa que ele e o professor João Paulo organizaram o documento, de acordo com as 11 
discussões ocorridas na última reunião e também em consonância à Resolução Nº01, de 06 de 12 
abril de 2018, do Ministério da Educação, que estabelece diretrizes e normas para a oferta dos 13 
cursos de pós-graduação lato sensu. Na referida resolução fica claro que a pós-graduação lato 14 
sensu engloba apenas cursos de especialização, abertos a candidatos diplomados. Isto reforça a 15 
necessidade de alteração da nomenclatura da CoAE, de Comissão de Aperfeiçoamento e 16 
Especialização, para CoE, Comissão de Especialização. A resolução também versa sobre 17 
certificados, servindo de modelo para a redação do regimento em elaboração. Professor Charles 18 
informa que, necessariamente, a aprovação dos cursos lato sensu deverá passar pelo ConsEPE, 19 
conforme regimento geral da UFABC. Nesse sentido, visando dar mais celeridade ao processo, 20 
professor Charles propõe que os projetos para criação dos cursos sejam compostos por duas 21 
partes, o projeto pedagógico e o plano de gestão, que deverão ser apreciados pela CoE, mas 22 
sendo necessário apenas o envio do primeiro ao ConsEPE. Da mesma forma, os planos de gestão 23 
de projetos que envolvam convênios deverão ser submetidos à Comissão Permanente de 24 
Convênios – CPCo. Na sequência inicia-se discussão sobre as tratativas que seriam dadas às 25 
propostas de cursos que envolvam o pagamento de mensalidades. Não há consenso entre os 26 
membros da Comissão a respeito deste item. Alguns presentes entendem que se trata de uma 27 
decisão que extrapola as competências da CoE; outros entendem que o debate deveria ser 28 
iniciado neste momento. Professor Charles propõe que o regimento seja o mais claro e enxuto 29 
possível e que questões desta complexidade sejam pautadas, posteriormente, nos Conselhos 30 
Superiores, inclusive pela própria CoE. Reforça-se a necessidade de que os membros alinhem 31 
estratégias para a aprovação do regimento. Após longo debate, os membros concordam em não 32 
citar a modalidade de cursos pagos no regimento pois deliberação sobre esse assunto deverá ser 33 
realizada nos Conselhos Superiores. Seguem-se mais alguns ajustes na minuta do regimento, 34 
com adequação da redação das considerações finais e das disposições transitórias, a fim de 35 
garantir que os novos cursos da UAB, já aprovados, sejam ofertados pela Pró-Reitoria de 36 
Extensão e Cultura até a completa transição da pós-graduação lato sensu da PROEC para a 37 
PROPG.  Os membros decidem pela realização de uma última reunião presencial, que fica 38 
agendada para a próxima terça-feira (04/09), antes do envio do regimento ao ConsUni. Nada 39 
mais havendo a declarar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 40 
reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e 41 
aprovada por todos os presentes. 42 

Charles Morphy Dias dos Santos 
Pró-Reitor de Pós-Graduação
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