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Ás catorze horas e vinte minutos, do dia onze do mês de junho 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 NETEL), a sessão presidida pelo prof. Miguel Said 5 

Vieira, Vice presidente do CTC NETEL, teve como membros presentes, 6 

Hueder Paulo Moisés de Oliveira, representante titular do CCNH, Lilian 7 

Santos Leite Menezes, representante titular da PROEC, Carolina Correa 8 

Carvalho, representante titular do CECS, Carlos Eduardo Rocha dos Santos, 9 

representante titular da ProGrad, Angela Terumi Fushita, representante titular 10 

da ProPes, Andrey Gonlçalves, representante do núcleo de acessibilidade da 11 

ProAP, Carlos Alberto  Orsolon Silva, e Paulo Victor Fernandes de 12 

Oliviera, representantes Titular e suplente respectivamente do NTI, e como 13 

convidados,  Mirtes Ribeiro Junior,  assistente em administração NETEL, Ana 14 

Maria Dietrich, Docente CECS e proponente do curso de especialização da 15 

UAB, Nathália Vaccani, Assistente do Curso EDH, Marcelo Ferreira Schiavo 16 

do NETEL,   Janaína Gonçalves do NETEL, Rosie Mehoudar, Marly 17 

D´amaro, Paula Cristina Bullio, estas últimas Profas. Visitantes dos cursos 18 

de idiomas do NETEL. O prof. Miguel Said Vieira, presidente da sessão, 19 

realizou a abertura da reunião cumprimentando e agradecendo à presença de 20 

todos, iniciando os trabalhos pela indicação dos informes, sendo o primeiro, um 21 

esclarecimento a uma duvida de um conselheiro sobre a formação da equipe 22 

multidisciplinar, levantada na última reunião, reforçando ainda que o tema possa 23 

ser apresentado posteriormente como pauta de reuniões futuras, caso seja 24 

necessário um detalhamento maior sobre o assunto; o segundo informe tratou da 25 

dúvida sobre os requisitos mínimos para capacitação da UAB para a atuação 26 

docente, e em função da inexistência de critérios claros e objetivos sobre estes 27 

requisitos, o entendimento é que a oferta dos cursos de capacitação do NETEL 28 

não serão afetados; o terceiro informe, a pedido de uma conselheira foi 29 

solicitada a ampla divulgação da Portaria CAPES 102, de 10 de maio de 2019, 30 

que trata dos processos seletivos para bolsistas da UAB, em específico sobre a 31 

necessidade dos processos serem submetidos a colegiados superiores; e um 32 

quarto informe, que tratou de um oficio recebido da CAPES, reiterando que não 33 

estamos autorizados a iniciar os cursos de especializações da UAB; mencionou 34 
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em seguida que haveria um pedido para informe já registrado por parte dos 35 

conselheiros, e  a palavra foi dada a Profa. Carolina Carvalho, que informou 36 

após vários contatos direto com a CAPES, foi confirmada, por meio de ofício, a 37 

liberação para o inicio dos trâmites de apenas dois cursos, sendo estes: 38 

Especialização em Ensino de Química e Especialização em Ciência e 39 

Tecnologias. Em ato seguinte, o presidente da sessão, passou a leitura da pauta 40 

da reunião, esclarecendo que a pauta sugerida esta na sequência resultante de 41 

outras pautas não esgotadas nas reuniões anteriores, que no entanto, haveria 42 

alguns temas mais urgentes, de forma que a mesa propôs a alteração da 43 

sequência das pautas para favorecer os destaques mais relevantes, e que se não 44 

tratadas podem gerar complicações em relação a prazos; foi proposta uma 45 

reordenação da pauta, baseando-se nos itens apresentados de um a dez (1 a 10), 46 

a proposta seria tratar a seguinte ordem, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10; foi colocada 47 

em discussão, não houve qualquer manifestação, passada para votação, aprovada 48 

por unanimidade; considerando a nova ordem de trabalhos, o item 7, a 49 

aprovação dos cursos de línguas e respectivas ofertas para este ano, foram 50 

convidadas as professoras de línguas para realizarem as apresentações de seus 51 

cursos, após as apresentações dos cursos CPFOL (curso de português para 52 

falantes de outras línguas), CPE (Curso Presencial de Espanhol), CFP (Curso de 53 

Francês Presencial), após as apresentações foi aberto para discussão, após o 54 

debate foi sugerido a promoção da pauta para ordem do dia, colocado em 55 

votação, promovido à ordem do dia por unanimidade, aberto para nova 56 

discussão, não havendo discussão foi colocado em votação, aprovado por 57 

unanimidade; em seguida em função da aprovação, acarretaria numa demanda 58 

da aprovação das ofertas conforme documentos enviados previamente, e 59 

apresentados durante a sessão, colocado em discussão, foi feito um 60 

esclarecimento sobre as modalidades transversais e não transversais, após a 61 

explicação e não havendo mais dúvidas ou manifestações, foi colocado em 62 

votação a aprovação para ordem do dia, aberta a votação, aprovado por 63 

unanimidade, abrindo para nova rodada de manifestações e esclarecimentos, não 64 

havendo manifestações foi colocado em votação, aprovado por unanimidade. 65 

Em ato seguinte foi realizada a fala da Profa. Ana Dietrich, sobre a demanda da 66 

renovação do estagiário para o curso de EDH, sendo solicitado a renovação até o 67 

fim do ano de 2019, sendo a demanda no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 68 
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reais), onde as atividades principais a serem desenvolvidas seriam a atualização 69 

do AVA do curso de EDH, onde o estagiário faria o acompanhamento da equipe 70 

do NETEL na execução dos trabalhos, aberto para discussão, após debates sobre 71 

a pertinência da solicitação, e esgotando-se as dúvidas, foi colocado em votação 72 

para mudança para ordem do dia, aprovado por unanimidade, aberta a nova 73 

etapa de debates; não havendo discussão, foi colocada em votação a renovação 74 

da vaga de estágio para o curso de EDH, aprovado por unanimidade; em ato 75 

seguinte foi aberta a discussão sobre o processo seletivo para coordenadores de 76 

cursos da UAB, após longo debate sobre o tema, foi proposto a promoção do 77 

item para ordem do dia, não havendo manifestações contrárias ou abstenções, 78 

foi aprovado por unanimidade; em seguida o presidente da sessão propôs como 79 

encaminhamento, a votação da proposta onde o CTC indique que os proponentes 80 

dos cursos da UAB, sejam nomeados Coordenadores Pro Tempore, e que seja 81 

feito o pleito institucional para determinação do órgão colegiado adequado para 82 

a tomada de decisão, não havendo manifestações contrárias ou abstenções, a 83 

proposta foi aprovada por unanimidade. Seguindo os trabalhos foi proposta a 84 

avaliação da Ata da última reunião, com algumas considerações de correções 85 

simples, foi colocado em votação, e aprovado por unanimidade. O assunto 86 

seguinte da sessão tratou do estabelecimento de prioridades das novas atividades 87 

para o NETEL, onde o presidente da sessão, a título de informação, sugeriu que 88 

o quadro apresentado pela profa. Carolina Carvalho, na última sessão, onde foi 89 

apresentado o diagnóstico atual de demandas do NETEL, e a partir desta 90 

apresentação  fosse considerado como as atuais prioridades, Cursos da UAB, 91 

Cursos de Capacitações do NETEL, e Atividades do Estúdio, e em paralelo os 92 

temas que são relacionados com o NETEL dos quais destacou-se a transição do 93 

Moodle e o Planejamento Estratégico das Atividade do NETEL, a proposta é de 94 

que este seja um indicativo primário de prioridades, e que as questões 95 

aprofundadas, que envolvem orçamento e outras ações para os próximos anos, 96 

fosse conduzida pelo GT de Planejamento Estratégico, com a sugestão de incluir 97 

um membro da ProPlaDI no GT, e incluir entre as demandas o planejamento 98 

tático e operacional, após longo debate, foi colocado em votação, e aprovado por 99 

unanimidade. E após isso nada mais foi dito ou tratado, dando por encerrada a 100 

presente reunião, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos. Para constar, 101 
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eu, Mirtes Ribeiro Junior, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, 102 

vai assinada pelo  vice presidente do conselho, presidente desta sessão. 103 

 

Miguel Said Vieira 

Vice Presidente do CTC - NETEL 

 Mirtes Ribeiro Junior 

Assistente em Administração. 
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