
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Núcleo de Tecnologias Educacionais 
Avenida dos Estados, 5001 - Bloco A – 1º andar - Bairro Bangu - Santo André - SP 

CEP 09210-580 - Fone: (11) 3356-7647  
coordenacao.nte@ufabc.edu.br  

 
 
 
 

Às catorze horas e quinze minutos, do dia nove do mês de abril de dois mil e 1 

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

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; Itana Stiubiener, 10 

representante titular do CMCC; Carolina Correa Carvalho, representante do 11 

CECS; Angela Terumi Fushita , representante titular da ProPes; Maria 12 

Isabel M. Vendramini Delcolli, representante suplente da ProPlaDI;  13 

Tatiana Hyodo, representante da biblioteca; e como convidados,  Mirtes 14 

Ribeiro Junior,  assistente em administração NTE, Carlos A. O. Silva, do 15 

NTI, Janaína Gonçalves, do NETEL. O Prof. André Brandão, presidente da 16 

sessão, realizou a abertura da reunião cumprimentando e agradecendo à 17 

presença de todos, passando inicialmente à leitura da pauta. Na sequência, o 18 

presidente da sessão abriu a palavra àqueles que desejassem propor alguma 19 

alteração da pauta, onde o item da apresentação do calendário foi passado 20 

para a ordem do dia, dado a complexidade dos outros assuntos a tratar; não 21 

havendo oposição, a sugestão foi acatada; em ato seguinte passou-se a leitura 22 

dos informes, onde foi abordado a aprovação das alterações da portaria de 23 

criação do NTE, passando a se chamar NETEL – Núcleo Educacional de 24 

Tecnologias e Línguas, aprovado na última sessão do CONSUNI; foi 25 

registrado na sessão, a questão da não liberação para oferta, até o presente 26 

momento, das ofertas dos cursos da UAB, aprovados pelo Edital 05/2018 27 

CAPES-UAB, , e da importância do CTC em buscar o apoio da Reitoria com 28 

a finalidade de reforçar as ações com vistas à liberação destes 6 cursos, com 29 

150 alunos cada. Em seguida foi encaminhada a ordem do dia, que tinha 30 

como primeira ação a aprovação da Ata referente à última reunião, que em 31 

função da entrega para análise ter sido feita em prazo muito curto, foi lida em 32 
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seus pontos principais, a inclusão do anexo da carta do professor Francisco 33 

Zampirolli, e sobretudo o destaque dado ao ponto principal da reunião, sendo 34 

o trecho referente à aprovação da alteração no orçamento do NTE; o 35 

presidente da sessão abriu para manifestações sobre a questão, colocado em 36 

votação para aprovação da Ata, aprovado com quatro abstenções; seguindo 37 

com os trabalhos, foram apresentadas sugestões de datas para a realização de 38 

reuniões ordinárias, onze de junho, vinte e cinco de setembro e onze de 39 

dezembro, todas as datas no ano de dois mil e dezenove; colocado em votação 40 

para aprovação das datas, aprovado por unanimidade, foi sugerido na sessão 41 

que a duração das reuniões fossem limitadas em duas horas, seguindo o 42 

modelo de outros conselhos da UFABC; na sequência foi passado ao tema: 43 

Política de Transição do AVA, apresentado pelo senhor Carlos do NTI, que 44 

discorreu sobre um formato de como realizar a transição, após longo debate 45 

sobre o tema, chegou-se a conclusão de que o encaminhamento correto seria a 46 

criação de dois grupos de trabalhos, sendo um para trabalhar a transição do 47 

AVA,  e um segundo grupo de trabalho para tratar do planejamento 48 

estratégico do NETEL, que a partir da aprovação do NETEL passa a ser tema 49 

deste CTC; colocado em votação, aprovado por unanimidade; sobre a criação 50 

dos grupos de trabalho, o conselho entende que a coordenação do NTE poderá 51 

realizar uma indicação de uma lista de nomes de pessoas ligadas aos temas 52 

em questão, com esta decisão, foi feito o encaminhamento de que será feita 53 

uma consulta on line aos membros do CTC para que num determinado 54 

período, manifestem-se sobre a aprovação dos nomes, aqueles que não se 55 

manifestarem no período estipulado, será considerado automaticamente a 56 

favor da proposta, aprovando assim os nomes apresentados, colocado em 57 

votação, aprovado por unanimidade; sobre o grupo de trabalho de 58 

Planejamento estratégico do NETEL, ficou definido que o tema será tratado 59 

na próxima reunião, em oito de maio deste ano; em seguida iniciou-se uma 60 

discussão sobre os editais de ofertas de cursos de línguas a partir da 61 

publicação do NETEL, no entanto nada foi deliberado em função da 62 

necessidade de saída de alguns membros, tornando assim o efetivo 63 

insuficiente para quaisquer deliberações. E após isso, nada mais foi dito ou 64 
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tratado, dando por encerrada a presente reunião, as dezesseis horas e  65 

dezessete minutos. Para constar, eu, Mirtes Ribeiro Junior, lavrei a presente 66 

ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente do 67 

conselho. 68 

 69 

 

André Luiz Brandão 

Presidente do CTC - NTE 

 Mirtes Ribeiro Junior 

Assistente em Administração. 
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