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1) Contexto e histórico da proposta 

O presente relato trata da proposta de oferta de pós-graduação em nível de especialização lato 

sensu intitulado “Curso de Especialização em Geoprocessamento Modalidade Educação a 

Distância”. Trata-se da primeira oferta do curso na UFABC, e participou do Edital 

UAB/CAPES de 2022 para início da oferta em 2023. O Projeto Pedagógico e o Plano de Gestão 

do curso foi aprovado pelo ConCECS em 11 de Julho de 2022 e foi apreciado no expediente da  

CoE em 18 de Agosto de 2022.  

Trata-se de um curso de especialização de 520 horas-aula (Projeto Pedagógico - página 5), e são 

pretendidas em torno de 150 vagas, para o caso da oferta ser por meio de Edital UAB/CAPES 

ao longo de 24 meses. 

A análise que se segue levará em conta a Resolução 169 de 18 de Novembro de 2013, o Projeto 

Pedagógico (PP) e o Plano de Gestão (PG) do curso. Além disso, a presente relatoria levará em 

conta os documentos enviados por mensagem eletrônica com o assunto “Relatoria do Curso de 

Geoprocessamento” anexada a este documento, incluindo os apontamentos indicados pelos 

conselheiros na reunião da CoE em 18 de Agosto de 2022. 

 

2) Avaliação 

Parte I – Sobre o mérito da proposta 

A proposta contempla plenamente os requisitos da Universidade Federal do ABC (UFABC) 

para os cursos de pós-graduação lato sensu estabelecidos no Art. 4° do Ato Decisório ConsUni 

n° 174. 

O comprometimento com a realidade regional e nacional está explícito na Apresentação do 

curso (página 2, PP) e na Justificativa da Oferta (página 3, PG). 

No que diz respeito à formação interdisciplinar e direcionamentos de eixos de formação, itens 

importantes para os cursos da UFABC, isso está presente no Projeto Pedagógico nas seções 2.3. 

Metodologia de Ensino e 2.4. Estrutura Curricular. 

 

Parte II – Sobre o Projeto Pedagógico e o Plano de Gestão 

O Projeto Pedagógico apresenta as características do curso, e o Plano de Gestão apresenta a 

oferta do curso, mais especificamente na oferta financiada pelo projeto UAB/CAPES 2022, no 

qual o presente curso participou e foi contemplado. 



Ambos os documentos foram ajustados e/ou corrigidos pelos proponentes para contemplar os 

comentários e apontamentos realizados durante o expediente da reunião do CoE, conforme 

foram constatados por esta relatoria. Entretanto, restaram alguns poucos itens que foram 

detectados, que necessitariam ser esclarecidos ou corrigidos.  

1) Quantidade de polos: (páginas 1 e 2, PG) 

Página 1 cita 5 polos e a página 2 LISTA 7 polos.  

Sugestão: não citar ou listar polos.  

“Polos de oferta: Para a primeira oferta estão previstas 150 vagas em cinco polos do 

estado de São Paulo. A escolha dos polos dependerá das condições da demanda e das 

eventuais condições específicas que poderão ser estabelecidas pelos editais de 

financiamento do projeto do curso.” 

 

2) Cronograma de oferta das disciplinas (item 2.5, página 7, PP) e (página 6, PG) 

Corrigir no PP, na coluna 6º quadrimestre: “Projeto de conclusão de curso” por 

“Trabalho de conclusão de curso (TCC)”. 

Sugestão de texto:  

Substituir “Trabalho de conclusão de curso (TCC)” por “Avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC)” 

 

3) Desligamento do curso (item 2.9, página 10, PP) e (página 8, PG) 

. Não integralização das 570 horas-aula em disciplinas, no prazo previsto pelo curso (24 

meses); (no PG) 

. Não integralização das 520 horas-aula em disciplinas, no prazo previsto pelo curso (24 

meses); (no PP) 

O curso tem no total 510 horas-aula mais 10 de treinamento em AVA. O critério fala 

em reprovação em até duas disciplinas (inclui AVA?). O aluno poderá chegar ao final 

do curso e obter certificação com 510 (somente disciplinas ou inclui AVA?) - 30 (uma 

disciplina) = 480 horas-aula. 

 

A aprovação na disciplina AVA deveria ser obrigatória ou não? É um pré-requisito, pois 

se não for aprovado, como fará o resto do curso? 

 

. Não apresentação do trabalho de conclusão de curso no prazo previsto (6 meses após 

conclusão das disciplinas). 

O texto implica que a conclusão do curso poderá ser de 2 anos e 6 meses, pois a última 

disciplina será ofertada no 6º quadrimestre, resultando em dois anos após a ultima 

disciplina.  

Sugestão de texto:  

Substituir “(6 meses após conclusão das disciplinas)” por: “(24 meses)”. 

 

4) Apendice A (página 22, PP) 

. Projeto de conclusão de curso 

Substituir por “Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)”. Talvez caiba explicitar o tipo 

de TCC (monografia, artigo, projeto prático, etc) o projeto pedagógico do curso irá 

adotar, ou se será uma proposta aberta para qualquer tipo de TCC. 

 

 



5) DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES (Capítulo 6, página 13, PG) 

Polos: 

Devem possibilitar as condições físicas “para a avaliação presencial dos 50 alunos sob 

sua responsabilidade”. 

Sugestão: “para a avaliação presencial dos alunos sob sua responsabilidade”. 

 

 

3) Conclusão 

Uma vez que esses cinco itens menores fiquem esclarecidos, este relator aponta para um parecer 

favorável à proposta.  

A relatoria parabeniza os proponentes pela qualidade pedagógica do projeto e pela sensibilidade 

e oportunismo do curso, que pelas dimensões continentais do nosso país e seus problemas 

sociais, de políticas públicas e ambientais, carece de especialistas e profissionais capacitados 

para utilizar uma ferramenta poderosa como o geoprocessamento. 

A relatoria agradece também pela oportunidade de conhecer este projeto e poder contribuir de 

alguma forma para a sua realização. 

 

Guiou Kobayashi 
Prof. Associado - CMCC 

 

 


