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Às  catorze horas e três minutos, do dia vinte e um do mês de Março de dois 1 

mil e dezenove, reuniram-se na sala de reunião do Carlos Chagas, Auditório 2 

da ProPes, 3º andar do Bloco L, do Campus Santo André os membros do 3 

Conselho Técnico Científico do Núcleo de Tecnologias Educacionais da 4 

Universidade Federal do ABC, (CTC NTE), a sessão presidida pelo Prof. 5 

André Luiz Brandão, teve como membros presentes: Miguel Said Vieira, 6 

Vice presidente do CTC NTE; Ricardo Magnusson Mussini, representante 7 

titular  do NTI; Hueder Paulo Moisés de Oliveira  e Ronei Miotto 8 

representantes titular e suplente respectivamente do CCNH; Lilian Santos 9 

Leite Menezes, representante titular da PROEC; Andrey Gonçalves Batista 10 

titular do Núcleo de Acessibilidade da ProAP; Itana Stiubiener, 11 

representante titular do CMCC; Carolina Correa Carvalho, representante 12 

do CECS; Carlos Eduardo Rocha dos Santos, representante da ProGrad; 13 

Angela Terumi Fushita  e Jose Javier Saez Acuma, representantes titular 14 

e suplente respectivamente da ProPes; Maria Isabel M. Vendramini 15 

Delcolli, representante suplente da ProPlaDI;  Tatiana Hyodo, representante 16 

da biblioteca; e como convidados,  Mirtes Ribeiro Junior,  assistente em 17 

administração NTE, Carlos A. O. Silva, do NTI. O Prof. André Brandão, 18 

presidente da sessão, realizou a abertura da reunião cumprimentando e 19 

agradecendo à presença de todos, passando inicialmente à leitura da pauta. 20 

Na sequência, o presidente da sessão propôs uma alteração da pauta, onde o 21 

item da apresentação do plano orçamentário fosse incluído como expediente, 22 

uma vez que o tema exigiria uma minuta de resolução que ainda não estaria 23 

disponível. A segunda alteração seria a saída da ordem do dia, o tema sobre  24 

calendário de reuniões, uma vez que a proponente do tema, também, não 25 

ofereceu uma proposta de calendário. Abrindo a palavra aos presentes para 26 

que se manifestassem na sequência, não havendo contrariedade à proposta 27 

assim foi feito, e retomando os trabalhos iniciando pelos informes: com a 28 

apresentação dos novos membros, convidando a todos os presentes a 29 

realizarem uma breve apresentação pessoal, em ato seguinte, ao apresentar o 30 

item b. dos informes, “necessidade de política de transição Tidia para 31 

Moodle”, em uma explicação breve o Prof. André Brandão apresentou a 32 

razão da necessidade de discussão do tema, destacando a questão da gerência 33 
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da instalação do Moodle. Foi levantado o ponto sobre as disciplinas que 34 

rodam atualmente na plataforma Moodle, ainda que esta seja considerada 35 

uma versão experimental, a Profa. Itana Stiubiener, solicitou a palavra para a 36 

leitura de um informe enviado a ela pelo Prof. Francisco Zampirolli, (anexo), 37 

que foi lido e tratado na sequência, com a fala do Prof. André Brandão de 38 

que o Moodle, atualmente não é o AVA oficial e, sim, o Tidia. Houve um 39 

debate sobre a situação atual de gerência do AVA e da necessidade de ter um 40 

novo procedimento de gestão envolvendo NTI e NTE, como 41 

encaminhamento do tema foi sugerido que, o CTC NTE, marcaria uma 42 

reunião extraordinária para discussão do tema, e formular um documento a 43 

ser encaminhado à Reitoria e CETIC, solicitando o posicionamento oficial 44 

sobre o AVA. Em ato seguinte, foi passado ao item c. “oferta de cursos de 45 

capacitação – NTE”, apresentação da reformulação dos cursos e o novo 46 

curso de Docência com Tecnologias, além dos cursos FTEaD, e a retomada 47 

do curso de Produção de Vídeo,  sendo este um plano para o atendimento 48 

das metas do NTE previstas no PDI, e em reforço a uma dúvida, ficou 49 

esclarecido de que os docentes que já possuem a certificação do antigo curso 50 

do NTME, continuarão aptos a obrigatoriedade de nova capacitação, e que o 51 

novo curso de Docência com Tecnologias, seria composto por três módulos 52 

(criação de cursos virtuais, metodologias ativas e artefatos digitais 53 

educacionais), e bastaria apenas um para que habilite o professor à 54 

certificação para oferta de disciplinas ou cursos à distância. O tema ainda 55 

deve ser decidido em momento futuro. Após o debate o encaminhamento foi 56 

de discutir na próxima reunião extraordinária a criação de um GT, para a 57 

elaboração de uma proposta para definir o que pode ser considerado 58 

requisito básico para a habilitação em EaD, e posteriormente apresentar ao 59 

órgão colegiado responsável para aprovação. Passando, a seguir, para a 60 

ordem do dia, seguindo pela aprovação da última ata, consultados se haveria 61 

alguma colocação sobre a ata, apenas o Prof. André Brandão sugeriu a 62 

correção da forma de apresentar a Profa Cláudia Vieira como Docente 63 

Convidada, e não como representante da ProAP, passando a aprovação, 64 

sendo aprovada com quatro abstenções. Na sequência, foi tratada a proposta 65 

prazo de atualização do membros representantes do CTC NTE, após 66 
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discussão do tema, o encaminhamento proposto foi de que o assunto seja 67 

tratado na última reunião ordinária do corrente ano, colocado em votação, 68 

aprovado com uma abstenção. Em seguida, foi abordado o expediente, 69 

contendo a proposta de alteração do Plano Orçamentário NTE 2019, onde 70 

contempla hoje o pagamento de encargos de cursos e concursos, e a proposta 71 

é alterar para também, pagamento de bolsas onde o núcleo possa  contratar 72 

alunos para os projetos;  a apresentação foi feita por mim, Mirtes Ribeiro 73 

Junior, Agente de Planejamento do NTE. Após a apresentação e discussão 74 

do tema, foi sugerida a passagem do tema para a ordem do dia, colocado em 75 

votação aprovado por unanimidade, e após a discussão sobre as aplicações 76 

dos recursos, foi colocado em votação, com a seguinte definição, 77 

“aprovação da utilização de parte dos recursos do NTE,  hoje na 78 

modalidade de pagamento de Encargos de Cursos e Concursos, para a 79 

modalidade de Bolsas de Pesquisas, esses pagamentos serão utilizados 80 

para pagamento de tutores e coordenadores dos cursos de capacitação 81 

dos docentes da UFABC, na área de EaD.” Colocado em votação,  82 

aprovado por unanimidade; a seguir foi colocada em discussão a data da 83 

próxima reunião, considerando a necessidade de duas datas para a próxima 84 

reunião extraordinária e para a próxima reunião ordinária, que será feita por 85 

meio de consulta doodle, ficou definido que será feita a consulta para a 86 

reunião extraordinária e o critério das reuniões ordinárias será votada nesta 87 

reunião extraordinária. E, após isso, nada mais foi dito ou tratado, dando por 88 

encerrada a presente reunião, as dezesseis horas e  dezessete minutos. Para 89 

constar, eu, Mirtes Ribeiro Junior, lavrei a presente ata, que após lida e 90 

achada conforme, vai assinada pelo presidente do conselho. 91 

 

André Luiz Brandão 

Presidente do CTC - NTE 

 Mirtes Ribeiro Junior 

Assistente em Administração. 
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