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ATA Nº 03/2019/CoE 
 
Ata da reunião da Comissão de Especialização (CoE), realizada às dez horas do dia dezessete de 1 
julho de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A reunião 2 
foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor João Paulo Gois, e contou com a 3 
presença dos seguintes membros: André Luiz Brandão, Fernando Luiz Cássio, Aline Regina Bella, 4 
Lilian Santos Leite Menezes, Marco Antônio Bueno Filho, Adha P. Grilo Pavani, Maria Luiza Levi 5 
Pahim e Kelly Cristina Silva Firmino. Convidado: Ugo Ibusuki. Pauta. 1. Aprovação da ata da II 6 
reunião ordinária da CoE de 2019. A ata é aprovada por unanimidade. 2. Análise da proposta 7 
de novo curso intitulado “Especialização em Gestão Lean”. Professor Marco Antônio, relator 8 
da matéria, informa que a proposta foi devolvida à área demandante, que realizou ajustes. Na 9 
sequência, apresenta atualização de sua relatoria, elencando os itens que foram sanados e os que 10 
ainda necessitam ser clarificados. Esclareceu-se que o curso será ofertado na modalidade in 11 
company com a empresa Mercedez-Benz do Brasil. Houve uma melhor diferenciação no texto 12 
entre público alvo e perfil do egresso, mas ainda há ajustes a serem realizados, que o professor 13 
Ugo se prontifica a fazer. Houve ajuste da terminologia “linha de pesquisa”, usual dos cursos 14 
stricto sensu, para “linhas de especialização”, entretanto, permanece a necessidade de análise de 15 
parecerista externo. Foi juntado ao documento um plano de gestão, com especificação do 16 
orçamento, contudo, este ponto continua em aberto, pois há a necessidade de análise sobre o 17 
interesse institucional da UFABC, quanto ao oferecimento de cursos pagos. Nesse sentido, a 18 
relatoria propõe que o assunto continue no expediente, até que o Conselho Universitário seja 19 
pautado e que se tenha análise de um parecerista externo. Na sequência, os membros realizam 20 
alguns questionamentos e sugerem algumas alterações, visando melhorar a proposta. Embora o 21 
projeto tenha surgido por uma demanda da Mercedez-Benz do Brasil, poderá ser adequado e 22 
ofertado a outras empresas, de modo que se sugere que o projeto pedagógico seja mais 23 
abrangente, deixando especificidades para o plano de gestão. Também é sugerido que na 24 
proposta haja previsão de estudos de recuperação e que comparações com cursos de outras 25 
instituições sejam retirados do texto. Sobre a necessidade do ConsUni ser consultado sobre a 26 
oferta deste curso, professor Ugo diz já ter conversado com a Assessoria de Cooperações 27 
Institucionais e Convênios – ACIC e checado a possibilidade da feitura de um convênio com a 28 
Mercedez-Benz. Alguns membros esclarecem ao demandante que a CoE foi criada justamente 29 
para que as propostas de novos cursos de especialização sejam avaliados de forma mais 30 
criteriosa, sendo imprescindível uma discussão profunda em instâncias superiores. Deve-se 31 
considerar também que, mesmo antes da existência da CoE e seu regimento, nunca foi aprovado 32 
na UFABC um curso nesses moldes. Houve parcerias com prefeituras da região, portanto com 33 
setores também públicos. A discussão prossegue de forma bastante proveitosa da qual se 34 
deveriam os encaminhamentos a seguir. A comissão entende que deve se debruçar sobre a parte 35 
pedagógica do projeto. Quanto ao fato do curso ser pago, o ConsUni deve ser pautado 36 
especificamente sobre a modalidade em questão, in company, deixando outras modalidades de 37 
oferta fora da discussão. Para tanto, será realizada reunião com representantes da Secretaria-38 
Geral, ACIC, Agência de Inovação e membro da CoE, professora Adha, para verificar como o 39 
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assunto pode ser abordado no ConsUni. Quanto ao parecerista externo, como não houve 40 
indicações dos membros da CoE, João Paulo pergunta ao professor Ugo se ele poderia indicar 41 
professores que não tenham relação com a proposta e não tenham conflito de interesses, para que 42 
se possa solicitar um parecer. Professor Ugo se compromete a enviar as indicações e também a 43 
melhorar a proposta conforme sugestões apontadas hoje. Dessa forma, a proposta da relatoria de 44 
manter o assunto em pauta é acatada por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, Professor 45 
João Paulo Gois deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a 46 
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.47 
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