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Ata nº 02/2019/CoE 

 

Ata da II reunião ordinária da Comissão de Especialização (CoE), realizada às dez horas do dia 1 

oito de maio de 2019, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi 2 

presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Charles Morphy Dias dos Santos, e 3 

contou com a presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil, Aline Regina Bella,  Lilian 4 

Santos Leite Menezes, Marco Antônio Bueno Filho, Ahda P. Grilo Pavani, Alberto Sanyuan 5 

Suen, Sandra Cristina Trevisan, Kelly Cristina Silva Firmino e Fernando Luiz Cássio Silva. 6 

Informes: 1. O presidente inicia a reunião informando que os novos representantes discentes da 7 

CoE serão indicados na próxima sessão do ConsEPE. O mandato dos docentes participantes da 8 

Comissão de Especialização continua, ainda que não sejam mais participantes dos Conselhos 9 

Superiores. 2. Entre a I e II reunião ordinária, o Gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 10 

recebeu a proposta de curso de especialização em Tecnologia e Sistema de Informação, com 11 

autoria do professor Guiou Kobayashi. No entanto, a proposta de curso não foi incluída na pauta 12 

desta reunião por não se adequar aos critérios prioritários para um curso de especialização ser 13 

apreciado na comissão. No regimento é solicitado que os docentes sejam listados no projeto 14 

pedagógico, porém a área demandante explicitou em seu projeto não concordar com tal 15 

solicitação, além de não apresentar um plano de gestão. Os membros discutem a 16 

imprescindibilidade de cumprir os requisitos solicitados nos regimentos. 3. Professor Charles 17 

aponta que o Reitor Dácio, na reunião ordinária do ConsUni do dia 07/05, informou a respeito 18 

dos cursos da Universidade Aberta do Brasil – os quais sofreram um contingenciamento de 20% 19 

-, financiados pela Capes, explicitando que não há estimativa de quando serão liberados os 20 

recursos destinados a eles. É também apontado que a distribuição de bolsas de pós-graduação 21 

está sendo reestruturada e aquelas que se encontram ociosas estão sendo bloqueadas, de modo 22 

que a ProPg está trabalhando para que estas últimas não ocorram. Pauta. 1. Aprovação da ata da 23 

I reunião ordinária da CoE, que define o Calendário CoE 2019 e o estabelecimento de fluxos 24 

para análise de propostas. A ata é aprovada por unanimidade. 2. Análise da proposta do curso 25 

intitulado “Programa de Pós-Graduação nível Especialização Lato-Sensu em Gestão Lean na era 26 

Digital”, alinhado à Engenharia de Produção. Professor Marco Antônio apresenta sua relatoria 27 

baseada no Regimento dos Cursos de Pós-Graduação (Ato Decisório ConsUni 174). A relatoria é 28 

organizada em três assuntos: mérito da proposta, oferta de vagas e projeto pedagógico e 29 

orçamentário. Conclui-se que o projeto está muito bem fundamentado e relacionado ao tema da 30 

indústria 4.0, porém são feitos destaques a serem discutidos pelos membros após a apresentação 31 

do curso. Destaque 1: Necessidade de adequação textual em que haja a substituição e 32 

reelaboração da ideia de competência e habilidades e transmissão passiva de conteúdo. Destaque 33 

2: Necessidade de melhor definição do público alvo e perfil do egresso. Destaque 3: São 34 

pretendidas 20 vagas anuais ao público, porém não é definido como seria efetuada a seleção dos 35 

participantes e não há menção às reservas de vagas obrigatórias. Destaque 4: Em relação ao 36 

projeto pedagógico e orçamentário, vários itens atendem ao regimento, com algumas exceções 37 

que carecem adequação. No que se refere ao programa completo, há a necessidade de adequação 38 

do termo “disciplina eletiva”, que deveria constar como “disciplina de opção limitada”, e 39 

submissão das ementas das disciplinas e das bibliografias sugeridas a um parecerista ad-hoc 40 

externo à UFABC, se possível. Aponta-se o fato de tais disciplinas assemelham-se a disciplinas 41 
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de programas de mestrados acadêmicos da UFABC. Destaque 5: No projeto pedagógico não 42 

constam os nomes dos servidores técnico-administrativos participantes, o parecer dos centros 43 

atestando que a participação dos docentes envolvidos foi contemplada em seu planejamento 44 

anual de carga didática e a justificativa pela opção pela modalidade à distância, quando for o 45 

caso. Destaque 6: O orçamento do projeto inclui um investimento de R$ 13.152,00 para cada 46 

aluno, a ser gasto com remuneração docente, passagem, serviços de pessoa jurídica, custos 47 

operacionais administrativos e recolhimentos para UFABC. Não é explicitado na proposta quem 48 

irá pagar pelo curso, de forma que deverá ser analisado se isto é de interesse institucional, 49 

solicitando-se, dessa maneira, um posicionamento do ConsUni. Destaque 7: Necessidade de 50 

incluir um plano de gestão do curso. Terminada a fala do professor Marco Antônio, os membros 51 

ressaltam a questão do público alvo e o entrelaçamento do curso com o mestrado, apontando a 52 

necessidade de clareza e adequação do enfoque do curso. É sugerido que o parecerista ad-hoc 53 

seja alguém que não esteja ligado aos docentes envolvidos, de forma que todos concordam e fica 54 

assim estabelecido. Em seguida, propõe-se a presença de um representante da área demandante 55 

nas reuniões, tendo a concordância de todos. Define-se também que o parecerista ad-hoc deva 56 

ficar responsável por analisar o grau de sobreposição do curso latu senso com os programas 57 

stricto sensu.  Apontada a necessidade de instruir a área demandante sobre as questões discutidas 58 

na reunião, assim como qualquer outro demandante que recorra à CoE e, reforçada a importância 59 

do encaminhamento da discussão ao ConsUni, sobretudo no que tange ao regramento da questão 60 

orçamentária, Professor Charles propõe que o assunto seja submetido ao expediente do referido 61 

Conselho após a elaboração de um documento na  próxima reunião da CoE. A questão do 62 

público alvo dos futuros cursos é retomada e professor Charles expõe que o projeto em 63 

construção intitulado como “Escritório de Carreiras” ajudará no encaminhamento de alunos às 64 

diferentes áreas da universidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente agradeceu a 65 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu Letícia Marques Magri, lavrei a 66 

presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.      67 

Charles Morphy Dias dos Santos 

Pró-Reitor de Pós-Graduação

 


