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Ás catorze horas e quinze minutos, do dia oito do mês de Maio 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 Conselho 3 

Técnico Científico do Núcleo de Tecnologias Educacionais da Universidade 4 

Federal do ABC, (CTC NTE), a sessão presidida pelo prof. Miguel Said Vieira, 5 

Vice presidente do CTC NTE, teve como membros presentes, Hueder Paulo 6 

Moisés de Oliveira, e Ronei Miotto representantes titular e suplentes 7 

respectivamente do CCNH, Lilian Santos Leite Menezes, e Sandra Cristina 8 

Trevisan,  representantes titular e suplentes respectivamente da PROEC, 9 

Juliana Cristina Braga, representante suplente do CMCC, Carolina Correa 10 

Carvalho, representante titular do CECS, Carlos Eduardo Rocha dos Santos, 11 

representante titular da ProGrad, Angela Terumi Fushita, e Kate Mamhy 12 

Oliveira Kumada, representantes titular e suplente respectivamente da ProPes, 13 

Solange Wagner Locatelli representante titular da ProPG, Rafael Rondina, e 14 

Maria Isabel M. Vendramini Delcolli, representantes titular e suplente 15 

respectivamente da ProPlaDI,  Tatiana Hyodo, representante da biblioteca, e 16 

como convidados,  Mirtes Ribeiro Junior,  assistente em administração 17 

NETEL, Carla Rodriguez do CMCC, Janaína Gonçalves do NETEL, Rosie 18 

Mehoudar Profa.de Língua Portuguesa dos cursos de idiomas do NETEL. 19 

O prof. Miguel Said Vieira, presidente da sessão, realizou a abertura da reunião 20 

cumprimentando e agradecendo à presença de todos, passando inicialmente à 21 

uma nova rodada de apresentações, uma vez que tivemos mais algumas 22 

alterações na composição do CTC NETEL desde a última reunião; em ato 23 

seguinte passou à leitura dos informes: considerando uma proposta de um 24 

conselheiro na última reunião, fica a proposta de estabelecermos um teto de 25 

horário para as reuniões do CTC NETEL, considerando que dezesseis seria uma 26 

referência de teto, para o bom andamento dos trabalhos, e que fossem respeitado 27 

um limite de tempo e inscrições de fala, para garantir o bom aproveitamento do 28 

tempo; na sequência o presidente da sessão informou aos conselheiros sobre a 29 

deliberação realizada na última sessão, foi encaminhada à ProPlaDI, por meio da 30 

CI 32/209 – cujo conteúdo trata da autorização para alteração do plano 31 

orçamentário dois mil e dezenove, autorizando além do pagamento de Encargos 32 

de Curso e Concursos, a possibilidade de também realizar pagamentos de bolsas, 33 
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contemplando assim alunos para o papel de tutores; apresentou na sequencia a 34 

lista de membros do GT de transição do AVA nominalmente, apresentando os 35 

seguintes nomes: André Brandão, Carolina Carvalho, Miguel Said Vieira, todos 36 

do NETEL, Anderson Ribeiro e Angela Fushita ambos do CECS,  Itana 37 

Stiubiener e Edson Pimentel,  ambos do CMCC, Lilian Menezes – ProEC, 38 

André Novais do CCNH, que participará como ouvinte do GT; um quarto 39 

informe apresentado, tratou sobre o recredenciamento EaD, onde obtivemos 40 

uma aprovação com nota máxima 5 (cinco), e na oportunidade parabenizou a 41 

todos os que participaram do processo, informou ainda que já de posse do 42 

relatório emitido pela comissão avaliadora do INEP MEC, utilizará o mesmo 43 

para subsidiar as ações do NETEL; o informe seguinte foi apresentado pela 44 

profa. Carolina Carvalho, que apresentou o status atual das demandas do 45 

NETEL, durante a apresentação deu-se inicio a um debate sobre o uso dos 46 

recursos do NETEL, de forma que ao final, o prof. Miguel, assume a palavra e 47 

explica que este tema ligado aos recursos, será tratado no GT de Planejamento 48 

estratégico, e que irá propor que sejam apresentados um balanço do que foi 49 

investido até o momento, e quais as previsões até o final do período. Finalizado 50 

a apresentação dos informes, o presidente da sessão passou para a aprovação da 51 

Ata da reunião anterior, abrindo aos presentes realizarem qualquer alteração no 52 

conteúdo da ata, não havendo manifestações, foi colocada em votação, foi 53 

aprovada com três abstenções; Passando as pautas do expediente, sendo a 54 

primeira a ser apresentada, os projetos de cursos do núcleo, que já possuíam 55 

aprovações em outras instâncias, no caso o curso de docência com tecnologia, 56 

cujo conteúdo do primeiro módulo seria o antigo NTME (Novas Tecnologias e 57 

Metodologias para Educação), e também o CLIP (Curso de Língua Inglesa 58 

Presencial), estes cursos foram apresentados no CTC por sugestão dos próprios 59 

conselheiros na última sessão, o tema foi aberto para discussão, e após debate 60 

sobre pontos relevantes, o tema dos cursos a serem ofertados pelo NETEL, foi 61 

apresentado como necessário evoluir da situação de expediente para ordem do 62 

dia, colocado em votação foi aprovado por unanimidade; Em decorrência deste 63 

ato, foi apresentada a questão de que o modulo 1 do curso de docência em 64 

tecnologia, seja o curso que substituirá o antigo NTME, como curso certificador 65 

da UFABC para o requisito de docência em disciplinas semipresenciais; em ato 66 
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seguinte foi apresentada nova formatação para o curso de Docência com 67 

Tecnologia, para que deixe de ser um curso com módulos, passe a ser um 68 

programa com cursos independentes; colado em votação, aprovado por 69 

unanimidade; na sequência da sessão, o presidente propõe a abertura de 70 

discussões e esclarecimentos sobre o curso CLIP, ora apresentado, não havendo 71 

discussões, o projeto CLIP foi colocado em votação, aprovado por unanimidade;  72 

O item seguinte no Expediente, tratava do cronograma de ofertas dos cursos do 73 

programa de Docência em Tecnologia e dos cursos do CLIP, considerando uma 74 

oferta já no Q2, do curso de docência com tecnologia (planejamento de cursos 75 

virtuais), e três módulos no Q2 e quatro módulos no Q3 do curso CLIP, após 76 

debates e esclarecimentos, foi colocado em votação, aprovado por unanimidade; 77 

Em função da complexidade das pautas seguintes, a sessão decidiu por apenas 78 

apontar os temas para que já na próxima reunião já se tenha uma base do que se 79 

pretende discutir, destacando os seguintes pontos: a criação de um GT para 80 

políticas linguísticas, o encaminhamento que seria proposto seria de incluir esse 81 

GT como um tema a ser discutido no GT estratégico; um segundo tema seria 82 

estudar a possibilidade de utilização de recursos da UAB no processo de 83 

transição para o Moodle; e uma última pauta seria a definição de critérios para 84 

priorizar demandas pontuais do NETEL; e assim ficou definido que estes temas 85 

serão apresentados como ordem do dia para a próxima reunião, que já tem data 86 

prevista para onze de junho.   E após isso nada mais foi dito ou tratado, dando 87 

por encerrada a presente reunião, as dezesseis horas e  vinte e sete minutos. Para 88 

constar, eu, Mirtes Ribeiro Junior, lavrei a presente ata, que após lida e achada 89 

conforme, vai assinada pelo  vice presidente do conselho, presidente desta 90 

sessão. 91 

 

Miguel Said Vieira 

Vice Presidente do CTC - 

NTE 

 Mirtes Ribeiro Junior 

Assistente em Administração. 
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