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Ata da I reunião extraordinária da Comissão de Especialização (CoE), realizada às dez horas do
dia 13 de novembro de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do
Bloco B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor João
Paulo Gois, e contou com a presença dos seguintes membros: André Luiz Brandão; Cedric
Rocha Leão, Lilian Santos Leite Menezes, Maria Luiza Levi Pahim; Sandra Cristina Trevisan,
Claudia Regina Vieira e Silvia Dotta. Convidados: Ugo Ibusuki, Mirian Pacheco Albrecht,
Mirtes Ribeiro Junior e Ronei Miotto. Pauta. 1. Aprovação da ata da V reunião ordinária da
CoE de 2019. A ata é aprovada com duas abstenções. 2. Análise do Projeto Pedagógico e do
Plano de Gestão do Curso de Especialização em Gestão Lean. Considerando-se que o assunto
já foi amplamente debatido nas sessões anteriores da Comissão, e ainda que não há
regulamentação institucional relativa a cursos pagos na modalidade in company, o Presidente
coloca em votação apenas o plano pedagógico do projeto que é aprovado por unanimidade.
Conforme previsto no regimento da CoE, o projeto será encaminhado à Comissão de Convênios
– CPCo, para análise do plano de gestão e possível viabilidade do curso. Dessa forma, a
execução do Curso em Gestão Lean, está condicionada às aprovações nas demais instâncias. 3.
Proposta de Curso de Especialização em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino
Fundamental – Ciência é 10. Professora Cláudia fala que a participação da UFABC nesse
programa nacional é de grande interesse para a universidade e também para a UAB-UFABC,
uma vez que trará recursos para a instituição, além de oferecer aos professores a oportunidade de
trabalhar em um programa em rede nacional com professores do ensino básico. Na sequência,
faz algumas considerações e sugere algumas alterações no documento, especialmente em
aspectos que envolvem critérios de seleção dos alunos e critério de seleção dos docentes.
Dúvidas são esclarecidas e recomendações pertinentes são acatadas. Em votação o item é
aprovado por unanimidade. Conforme previsto no regimento da CoE, a proposta será
encaminhada às demais instâncias, para aprovação. 3. Proposta de Curso de Especialização
em Ciências e Tecnologia para professores da Escola Técnica Lauro Gomes e professores
do Centro Paula Souza. Professor André relata que o curso já foi ofertado anteriormente, sendo,
portanto, um curso consolidado. De forma geral, o projeto pedagógico da proposta traz os itens
exigidos para cursos lato sensu, conforme previsto no regimento da CoE. A relatoria menciona a
necessidade esclarecimentos sobre a questão de reserva de vagas e sobre a contratação de equipe
multidisciplinar, considerando o cenário de possíveis cortes orçamentários. Professor Ronei
esclarece dúvidas da relatoria e dos presentes. Informa que se trata de um Acordo de Cooperação
sem recursos envolvidos, cujo resultado será a elaboração de material didático e publicação de
livro. Dessa forma, mesmo não se tratando de um edital público, irá sugerir a inclusão de reserva
de vagas, em respeito à legislação federal, além de solicitar que o Centro Paula Souza e a ETEC
divulguem os critérios para seleção dos docentes, a fim de garantir acesso a todos os possíveis
interessados. Em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. Por se tratar de curso já
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aprovado anteriormente, em instâncias superiores, deverá seguir os trâmites normais junto ao
Setor de Convênios e aprovação na CPCo. Nada mais havendo a declarar, Professor João Paulo
Gois deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida, lavrei a presente ata, que
foi
lida
e
aprovada
por
todos
os
presentes.
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