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Ata da I sessão extraordinária da Comissão de Especialização (CoE), realizada às dez horas do dia
quinze de dezembro de dois mil e vinte e um, por meio de plataforma digital. A reunião foi
presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Charles Morphy Dias dos Santos e com a
participação de Anderson Orzari Ribeiro, Angela Terumi Fushita, Daniel Scodeler Raimundo,
Denyse Bezerra Coutinho, Edson Pinheiro Pimentel, Fernando Cássio, Goretti Miacci, Graciela
Watanabe, Guiou Kobayashi, José Blanes Sala, Jussara Aparecida de Almeida Pagani Justi,
Leandro Amirati do Amaral, Lilian Menezes, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Marcia Helena
Alvim, Marco Antonio Bueno Filho, Mariane Oliveira Lopes, Mirian Pacheco, Ronei Miotto,
Sandra Cristina Trevisan, Silvia Dotta e Vani Xavier de Oliveira Junior. Informes: 1. Prof. Charles
comunica que no início do próximo ano, deve haver uma atualização da composição da CoE junto
ao ConsUni, para que fique nos mesmos moldes da CPG (Comissão de Pós-graduação Stricto
Sensu), com representantes de alguns setores, mas principalmente com a participação de
coordenadores dos cursos em vigência, para conseguir discutir práticas, protocolos e fluxos que são
próprios da especialização. Pauta: 1. Informa que a reunião foi convocada para discutir e aprovar a
reoferta dos cursos de especialização que estão em vigência e devem terminar em 2022 e se
organizam sob a UAB, pois existe a expectativa que a CAPES publique novo edital de chamamento
da UAB, provavelmente entre dezembro e janeiro, apesar de não ter data definida ainda. Segundo
ele, a CAPES passa por problemas internos, então não sabemos de fato se vai haver publicação de
edital, porém é importante a aprovação interna dos planos de gestão desses cursos com projetos
pedagógicos já aprovados, segundo regimento da CoE. Jussara, servidora técnica administrativa
responsável pela gestão interna dos cursos de especialização na ProPG, apresenta um breve
compilado de informações de todos os cursos que entregaram plano de gestão de reoferta para 2022,
a partir da publicação do edital da CAPES, conforme listados: História, Ciências, Ensino e
Sociedade; Ensino de Química; Ciência e Tecnologia; Educação Especial e Inclusiva; Inovação na
Educação Mediada por Tecnologias; Educação em Direitos Humanos, Ensino de Ciências - Anos
Finais do Ensino Fundamental (Ciência é Dez) e Tecnologia em Sistemas de Informação. Edson
aponta que a data do crédito do recurso é uma variável importante a ser considerada, para não haver
perda do prazo e do recurso. Charles sugere tentar aprovar datas estimadas condicionais às datas da
CAPES. Marcia compartilha a experiência da oferta anterior, sinaliza um “descompasso” entre as
informações de encerramento do SIGAA e a realidade e explana a ideia que a reoferta ocorra
simultaneamente ao início do quadrimestre, levando em consideração o impacto nos professores
envolvidos. Angela, falando como NETEL e Coordenação Geral da UAB na UFABC, esclarece que
a próxima seleção deve ser menos complicada, pois os polos estão preparados para auxílio no
processo, compartilha que estão articulando e verificando a legalidade junto a Procuradoria Jurídica,
da inclusão do curso de ambientação do Moodle nos editais de processo seletivo, pois identificou-se
que isso seria uma boa estratégia para lidar com o número de desistências, comunica que em
janeiro, o NETEL deve contatar os coordenadores dos cursos referente aos encerramentos e bancas
de TCC e aponta que no plano de gestão deveria ter plano de execução com previsão orçamentária.
Marco Antonio expressa que sua expectativa é que os cursos fossem discutidos e ajustados
eventualmente e, relatorias fossem atribuídas. Fernando ratifica a fala de Marco Antonio. Anderson
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compartilha que a informação da CAPES, ainda não publicada, é que no cronograma previsto, a
submissão das propostas será no período de 13/01 a 18/02/2022. Marco Antonio insiste que aos
cursos que não tiveram seus projetos pedagógicos aprovados pela CoE sejam atribuídas relatorias
externas. Fernando pede que se registre na ata que insiste nos pareceres externos para que não haja
conflito. Silvia propõe organização de relatoria para os cursos no próximo quadrimestre, mas que
apesar do resultado, o recurso da CAPES não seja perdido devido sua importância estratégica para a
Universidade. Anderson concorda com proposta de Silvia e aponta que a não submissão dos cursos
no próximo edital significaria o término da UAB na UFABC e esses editais da CAPES estão cada
vez mais espaçados. Angela sugere que a submissão seja feita e enquanto a CAPES realiza análise,
os projetos sejam encaminhados à pareceristas internos ou externos, então a reoferta ficaria
condicionada a essa avaliação. Marco Antonio concorda com a proposta de Angela, pois viabiliza a
concorrência à UAB sem deixar de realizar a qualificação dos projetos pedagógicos. Charles
compartilha que a revisão dos projetos pedagógicos na pós-graduação stricto sensu acontece
constantemente, mas não passam mais pelo Conselho, uma vez que já foram aprovados e que essa
também deveria ser a forma de trabalhar da CoE, pois ele entende que uma vez que o projeto
pedagógico tenha passado com mérito pelo Conselho, os membros da CoE teriam condições de
analisar, revisar e solicitar mudanças sem grandes problemas, por isso propõe revisão no regimento
atual, para que conste que no caso de mudanças incrementais e atualizações dos projetos
pedagógicos, não haja necessidade de aprovação no Conselho novamente. Sandra pede que a data
da primeira reunião da CoE de 2022 seja definida. Charles define a primeira reunião para
02/02/2022 às 10 horas, onde será decidido calendário de reuniões (ordinárias e extraordinárias),
definição de relatorias para revisão dos projetos pedagógicos e planos de gestão dos cursos de
especialização, revisão do regimento da CoE e proposta de nova composição da CoE. Para
encaminhamento: aprovação da submissão ao edital CAPES da reoferta dos cursos UAB em
vigência, condicionada à revisão e aprovação dos projetos pedagógicos para melhorias. A votação
foi unânime. Nada mais havendo a declarar, Prof. Charles Morphy Dias dos Santos deu por
encerrada a reunião, da qual eu Mariane Oliveira Lopes, lavrei a presente ata, que foi lida e
aprovada por todos os presentes.
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