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ATA Nº 05/2019/CoE 
 
Ata da reunião da Comissão de Especialização (CoE), realizada às quatorze horas do dia 14 de 1 
outubro de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos 3 
Santos, e contou com a presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil; André Luiz 4 
Brandão; Maria Luiza Levi Pahim; Kelly Cristina Silva Firmino; Sandra Trevisan e Silvia Dotta. 5 
Convidado: Ugo Ibusuki e Mirian Pacheco Albrecht e Mirtes Ribeiro Junior. Informes: 1. 6 
Indicação de um membro titular e um suplente para compor a comissão responsável pelo 7 
processo seletivo para a Coordenadoria Geral e Adjunta da UAB na UFABC. Após comentários, 8 
ficam indicados os professores Itana Stiubiener e Anderson Orzari Ribeiro como membros titular 9 
e  suplente. 2. Professora Itana apresenta a proposta do curso de Especialização em Ciência e 10 
Tecnologia para professores da Escola Técnica Lauro Gomes e do Centro Paula Souza. Ela 11 
explica que, apesar da proposta não ter sido aprovada pelo CNPq, a ETEC Lauro Gomes 12 
manteve seu interesse na parceria. Serão disponibilizadas 30 vagas para a ETEC e mais 30 para o 13 
Centro Paula Sousa, sem nenhum tipo de custo envolvido na proposta. Prof. João Paulo pergunta 14 
se o convênio seria firmado no âmbito da Comissão Permanente de Convênios – CPCo e se foi 15 
realizado diretamente com a ETEC. Profa. Itana responde que sim. Ele ainda pergunta se haverá 16 
necessidade de publicar um edital e profa. Itana entende não ser necessário porque a proposta 17 
envolve duas instituições públicas. Prof. Charles comenta que assim que receber o parecer do 18 
Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH a respeito da proposta, ele encaminhará uma 19 
consulta à Procuradoria Federal para esclarecer tal dúvida. Pauta. 1. Aprovação da ata da IV 20 
reunião ordinária da CoE de 2019. A ata é aprovada com uma abstenção. 2. Professor Ugo 21 
Ibusuki apresenta o estudo sobre cursos de especialização in company realizados em outras 22 
instituições públicas como a UTFPR e a UFSCAR. Com base nesse estudo e no projeto de 23 
curso modificado, prof. Charles sugere solicitar um parecer formal da Procuradoria Federal sobre 24 
a viabilidade do programa. Quanto à questão do chamamento público, a servidora Sandra 25 
Trevisan acredita que a Procuradoria pautou seu questionamento no fato das vagas serem 26 
ofertadas apenas para a Mercedes Benz. Ela acredita que a solução seria publicar um edital para 27 
acolher propostas de outras empresas, delimitando um número de parcerias. Após discussões, 28 
define-se que o Gabinete da Pró-Reitoria irá solicitar o parecer da Procuradoria antes de qualquer 29 
alteração da proposta. 3. Prof. André Brandão apresenta a proposta de Curso de Especialização 30 
em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciência é 10. Ele explica que 31 
o edital foi criado há 10 anos, mas só foi retomado recentemente. As professoras Mirian Pacheco 32 
e Maisa Altarugio participarão da coordenação pró-tempore até ser concluída a seleção dos 33 
docentes. Com a palavra, profa. Mirian relata que o curso, com previsão de início em fevereiro 34 
de 2020, é de formação continuada e seu objetivo é melhorar a didática dos professores em sala 35 
de aula, incentivando a investigação e o desenvolvimento do processo de conhecimento. A carga 36 
horária é de 480 horas e os conteúdos se dividem em quatro eixos: vida, ambiente, universo e 37 
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tecnologia. Haverá 200 vagas na UFABC para professores de ciência da rede pública. Ela 38 
ressalta que os candidatos que tiverem formação na área terão prioridade na seleção. Professora 39 
Itana sugere alterar o edital para incluir candidatos que não têm formação na área de ciências. 40 
Professor Charles pergunta se é possível fazer um levantamento da formação dos docentes de 41 
ciências para decidir sobre esse ponto do edital. O servidor Mirtes, do Núcleo Educacional de 42 
Tecnologias e Línguas – NETEL, informa que fará tal levantamento junto ao Governo do 43 
Estado. A reunião extraordinária para relatoria das propostas dos cursos de especialização 44 
Ciência é 10 e Ciência e Tecnologia fica agendada para o dia 13 de novembro de 2019, às 14 45 
horas. Nada mais havendo a declarar, Professor Charles Morphy Dias dos Santos deu por 46 
encerrada a reunião, da qual eu Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada 47 
por todos os presentes.48 
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