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ATA Nº 06/2019/CoE  
 
 
Ata da VI reunião ordinária da Comissão de Especialização (CoE), realizada às dez horas do dia 1 
04 de dezembro de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do 2 
Bloco B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor João 3 
Paulo Gois, e contou com a presença dos seguintes membros: André Luiz Brandão, Lilian Santos 4 
Leite Menezes, Marco Antônio Bueno Filho, Maria Luiza Levi Pahim e Adha Pionkoshi Grillo 5 
Pavani. Convidados: Regimeire O. Maciel e Ana Maria Dietrich. Pauta. 1. Aprovação da ata 6 
da I reunião extraordinária da CoE de 2019. A ata é aprovada com duas abstenções. 2. 7 
Apresentação da Proposta do Curso de Especialização em Direitos Humanos.  Professora 8 
Ana Maria realiza um breve histórico do curso, que já foi ofertado na modalidade de 9 
Aperfeiçoamento (quatro turmas), havendo também uma oferta na modalidade de especialização, 10 
formando, no total, mais de 880 alunos. Explica que o curso teve aprovação e financiamento do 11 
Edital Secadi MEC de 2014 e funcionou até este ano com a referida verba. O edital, além da 12 
formação de educadores, previa também outras ações, como a confecção de material didático. Na 13 
sequência explica que o curso conta com parcerias do poder público, prefeituras e secretarias de 14 
educação e de direitos humanos, e também com ONGs e coletivos, e apresenta avaliação do 15 
curso realizada junto aos ex-alunos. Por fim, fala sobre a demanda de ex-alunos das turmas de 16 
aperfeiçoamento que desejam completar seus estudos, com a realização de módulos extras e 17 
acesso a mais material didático para trabalhar com educação em direitos humanos em sala de 18 
aula. Professora Ana Maria lembra que já há material didático estruturado em 400 aulas de 19 
atividades, em 13 módulos no Tidia, além de vídeo-aulas, videoconferências, documentários, 20 
apostilas e livros que poderão ser utilizados. Ademais, essa oferta vai ao encontro à política de 21 
formação continuada de professores da educação básica, que faz parte do Plano de 22 
Desenvolvimento Institucional – PDI da UFABC.  A proposta retornará à pauta da próxima 23 
reunião da CoE, para análise e deliberações, sob a relatoria da servidora Lilian Menezes. 3. 24 
Apresentação da Proposta do Curso de Especialização em Estudos Africanos e Afro-25 
Brasileiros. Professora Regimeire fala sobre Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros vinculado à 26 
Reitoria. Informa que este curso já vem sendo oferecido em outras instituições, sendo que na 27 
UFABC será prioridade atender os professores da educação básica da região. O curso está 28 
estruturado em quatro módulos: i) África; ii) Brasil; iii) formação de professores – saberes e 29 
práticas; iv) metodologia – processo de formatação do projeto final. Será um curso de 480 horas, 30 
com 50 vagas a cada dois anos para professores das escolas públicas, ministrado duas vezes por 31 
semana, em 18 meses. Seguem-se alguns comentários e dúvidas dos membros, que são 32 
esclarecidas pela professora Regimeire. A proposta também retornará à pauta da próxima reunião 33 
da CoE, para análise e deliberações, sob a relatoria da professora Maria Luiza Pahim. Nada mais 34 
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havendo a declarar, Professor João Paulo Gois deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana 35 
Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.36 
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