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Ata nº 01/2019/CoE 
 
Ata da I reunião ordinária da Comissão de Especialização (CoE), realizada às quatorze horas do 1 
dia dez de abril 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, Jonas Moreira Silva, Aline 4 
Regina Bella,  Lilian Santos Leite Menezes, Marco Antônio Bueno Filho, Itana Stiubiener, Ahda 5 
P. Grilo Pavani, Alberto Sanyuan Suen e Sandra Cristina Trevisan. Informes: 1. O Presidente 6 
inicia a reunião informando que o Regimento da Comissão de Especialização foi aprovado no 7 
Conselho Universitário e publicado no dia 12 de março de 2019, pelo Ato Decisório ConsUni 8 
Nº174, conforme descrito em mensagem eletrônica enviada aos membros. 2. O Presidente 9 
informa que a PROPG recebeu uma estagiária, Letícia Marques Magri, que auxiliará nos 10 
assuntos pertinentes à CoE e também ao Capes PrInt. Pauta. 1. Definição Calendário CoE 11 
2019 e estabelecimento de fluxos para análise de propostas . Considerando a publicação do 12 
referido regimento, que define em seu artigo 35 que a Comissão se reunirá conforme calendário 13 
estabelecido pela própria CoE, e ainda o indicativo de duas propostas de novos cursos recebidas 14 
pela PROPG, fez-se necessária esta reunião para definição do calendário de reuniões e fluxos 15 
para avaliação de propostas de novos cursos. Professor Charles sugere que as reuniões sejam 16 
realizadas às quartas-feiras, às 10h e propõe as seguintes datas: 08/05, 03/07, 23/08, 23/10 e 17 
04/12. Os membros aprovam por unanimidade o calendário de 2019. A Comissão estabelece que 18 
poderá receber sugestões para inclusão de itens na pauta até quinze dias antes das datas das 19 
reuniões. Serão definidos relatores que apresentarão seu parecer nas sessões, para apreciação e 20 
discussão dos demais membros. Toda a análise de documentos será pautada pelas regras e 21 
critérios estabelecidos no Regimento da CoE. Em havendo necessidade de adequações das 22 
propostas, os demandantes serão informados, o mesmo acontecendo caso as propostas sejam 23 
aprovadas ou negadas. Excepcionalmente, poderão ser marcadas reuniões extraordinárias da 24 
CoE. Nada mais havendo a declarar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 25 
encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi 26 
lida e aprovada por todos os presentes. 27 

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

 


