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Ata da reunião da Comissão de Especialização (CoE), realizada às dez horas do dia vinte e oito
de agosto de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos
Santos, e contou com a presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil, Cedric Rocha
Leão, Lilian Santos Leite Menezes, Marco Antônio Bueno Filho, Itana Stiubiener, Maria Luiza
Levi Pahim e Luiz Henrique Bonani do Nascimento. Convidado: Ugo Ibusuki. Pauta. 1.
Aprovação da ata da III reunião ordinária da CoE de 2019. A ata é aprovada com 4
abstenções. 2. Apresentação das tratativas com Secretaria-Geral, Convênios, Agência de
Inovação e Procuradoria Jurídica, sobre o curso in company de Especialização em Gestão
Lean. Professor Charles informa que durante as reuniões com as diversas áreas citadas, pensouse na melhor forma de viabilizar o curso em questão com os instrumentos de cooperação já
existentes na UFABC. Foram levantadas duas hipóteses. A primeira delas seria a realização de
convênio de cooperação entre a UFABC e a empresa Mercedez Benz do Brasil. Para tanto, há a
necessidade de caracterizar a oferta do curso de especialização como cooperação entre a UFABC
e a empresa, distinguindo-a de uma prestação de serviços (cita-se uma série de itens a serem
observados pela área demandante) e também definição quanto à forma de retribuição financeira
para os docentes que ministrarão as aulas, caracterizando-se esse pagamento como atividades
esporádicas e respeitando os limites legais já existentes. Uma segunda hipótese seria o
enquadramento do curso dentro da política de inovação da UFABC, em discussão no ConsUni.
No entendimento da professora Itana esta última hipótese não parece adequada, pois, com o
enquadramento do curso dentro da política de inovação, não seria emitido certificado de
especialização. Na sequência a CoE realiza um debate pormenorizado sobre a possibilidade de
realização de um convênio. Alguns membros dizem que cursos desta natureza, in company, já
são realizados em outras universidades públicas, sem que haja a necessidade de observância a
tantos critérios, como os apontados pela Procuradoria da UFABC. Fala-se sobre a necessidade
não só de comparação com outras instituições, mas também de se observar os mecanismos
internos utilizados por elas. Professor Charles sugere que seja criado um grupo de estudos, que
levante informações e elementos de outras instituições para levar à Procuradoria Jurídica. Fica
definido que tal grupo será composto pelos professores Cedric, Ugo e Itana, que apresentarão os
resultados na próxima reunião da Comissão. 2. Análise dos pareceres externos sobre a
proposta de curso de Especialização em Gestão Lean. Professor Marco Antônio diz ter
gostado bastante dos pareceres enviados por professores externos à UFABC e faz um breve
resumo dos apontamentos realizados. Professor Ugo informa que várias sugestões dos
pareceristas foram acatadas e esclarece algumas dúvidas dos presentes. Restam algumas dúvidas
sobre a sobreposição das disciplinas do curso proposto com as disciplinas do mestrado
acadêmico de engenharia de produção da UFABC. Nesse sentindo, os membros solicitam que
sejam levantadas a ementa das disciplinas do mestrado e enviadas ao parecerista externo, para
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análise. Nada mais havendo a declarar, Professor Charles Morphy Dias dos Santos deu por
encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi
lida
e
aprovada
por
todos
os
presentes.
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