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Sessão Ordinária de 09 de março de 2015. 
 
 
Expediente: Oferta do curso de Especialização C&T e oferta de disciplinas avulsas do 
curso de Especialização C&T 
 
Relator: Itana Stiubiener 
 
Contexto e Histórico: 
 
O curso de Especialização em Ciência e Tecnologia foi criado em 2007 em 
atendimento a uma chamada CAPES para a oferta de cursos para a Universidade 
Aberta do Brasil – UAB. Nessa ocasião todos os docentes da UFABC foram 
convidados a participar do curso, que foi ofertado pela primeira vez em 2010 e 
atualmente está em sua 4o oferta. 
O curso baseia-se nos mesmos princípios norteadores do projeto pedagógico do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia, no qual os alunos têm um conjunto de 
disciplinas obrigatórias a serem cursadas e depois escolhem outro conjunto de 
disciplinas com as quais identificam-se mais. 
O curso tem como publico alvo professores da rede pública. 
A prefeitura municipal de Santo André  - PMSA tem uma demanda para formação 
continuada dos professores de sua rede de ensino e interessou-se pelo curso, 
entendendo que a formação de seu quadro de professores em temas no estado da 
arte nas áreas de ciências naturais e humanas enriquecerá não somente os 
professores mas criará condições para que alguns princípios das ciências naturais e 
humanas possam ser apresentados aos alunos desde o início de sua formação. 
A PMSA, analisando as disciplinas do curso de Especialização C&T, demandou que 
algumas dessas disciplinas fossem ofertadas para um número maior de alunos, até 
200 alunos e sinalizou que desse universo serão escolhidos até 50 alunos que 
cursarão todo o curso de Especialização. 
 
Avaliação: 
 
O documento apresentado contem partes iguais e reflete o projeto pedagógico do 
curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, que foi aprovado nos conselhos 
superiores da UFABC. Dessa forma foi mantido, sempre que possível (foram tiradas as 
partes que fazem referência à UAB/ CAPES), o projeto aprovado e foi anexada a parte 
final da proposta que apresenta as condições para a execução do projeto. 
 
Conclusão: 

Diante da maturidade e experiência tanto do corpo docente do curso quanto de sua 
coordenação esse parecer é favorável à aprovação das propostas em questão. 

 


