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Ás catorze horas e vinte e sete minutos, do dia doze do mês de março de dois
mil e vinte, reuniram-se na sala de reunião do Carlos Chagas, Auditório da
ProPes, 3º andar do Bloco L, do Campus Santo André os membros do Conselho
Técnico Científico do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas da
Universidade Federal do ABC, (CTC NETEL), a sessão presidida pelo prof.
André Luiz Brandão, presidente do CTC NETEL, teve como membros
presentes, Miguel Said Vieira, Vice presidente do CTC NETEL, Sandra
Cristina Trevisan, representante suplente respectivamente da PROEC, Itana
Stiubiener, representante titular do CMCC, Carolina Correa Carvalho,
representante titular do CECS, Solange Wagner Locatelli representante titular
da ProPG, Tatiana Hyodo, representante da biblioteca, Priscila Benitez,
representante suplente da ProAP, Eduardo da Costa Lima, e como convidados,
Mirtes Ribeiro Junior, assistente em administração NETEL, Nathália
Vaccari. O prof. André Brandão, presidente da sessão, realizou a abertura da
reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e passou à leitura
dos informes: informou sobre o resultado do processo de seleção de
coordenação da UAB UFABC, tendo como resultado, Prof. André Luiz
Brandão, e Carolina Corrêa Carvalho, respectivamente como Coordenador e
Coordenador Adjunto da UAB UFABC, em seguida abriu para os informes dos
conselheiros, onde foi proposto a inclusão de um tema à pauta de expediente: a
contratação de assistente para curso de Educação de Direitos Humanos (EDH), a
inclusão do tema foi colocado em discussão, não havendo oposição, foi
colocado em votação, aprovação por unanimidade, em ato seguinte, já na ordem
do dia, foi aberta a discussão sobre o ato decisório do dia 20 de janeiro de 2020,
que trata da aprovação Ad Referendum da Ata da última reunião de 2019, aberto
para discussão, não houve inscrições, colocado em votação, não houve
manifestações, aprovado por unanimidade, aprovação da finalização do processo
seletivo de coordenadores de cursos de especialização de cursos UAB, a partir
do resultado classificatório do edital de seleção, aberto para discussão, não
houve inscrições, aberto para votação para a finalização do processo de seleção
de coordenadores de cursos de especialização UAB, com apenas uma abstenção,
foi a aprovado a finalização do processo de seleção; prosseguindo com pauta do
expediente, iniciando pela discussão das minutas dos editais de seleção de
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professores formadores dos cursos de especialização do curso da UAB,
inicialmente foi proposto que, considerando a similaridade dos conteúdos, as
minutas fossem aprovadas em bloco, e dando as considerações as
especificidades de cada curso, antes de iniciar a discussão foi identificado que a
minuta do curso Educação Especial e Inclusiva e do curso de Educação e
Direitos Humanos, não constavam da lista de documentos, ainda que teriam sido
enviados dentro do prazo, foi proposto ao conselho que uma vez tratado em
bloco, a possibilidade de incluir os documentos aos blocos, aberto para
discussão, não havendo inscritos, colocado em votação, aprovado por
unanimidade a inclusão do editais de professores formadores dos cursos de
Educação Especial e Inclusiva, e do curso de Educação e Direitos Humanos. em
ato seguinte foi retomada a proposta da discussão das minutas dos editais de
professores formadores com a sugestão de votação em bloco, sendo aberto para
discussões, não houve discussão, colocado em votação, aprovado por
unanimidade. foram analisados e discutidos os documentos proposto (minuta),
um dos pontos destacados, é a diferença que há no edital do curso de Educação
Especial e Inclusiva no tocante ao corpo docente ser composto por parte do
corpo docente da UFABC e parte de professores externos, dada a especificidade
do curso, e a inexistência de profissionais com tal experiências; continuando a
leitura da minuta, foram apontadas as diferenças dos critérios de pontuação
conforme a especificidade de cada curso, foi esclarecido sobre o trâmite dos
editais, que passaram pela procuradoria após a aprovação pelo CTC NETEL,
após a informação, foi aberto para discussão, não houve inscrição, e passado
para a votação da passagem para a ordem do dia, a aprovação das minutas dos
editais de professor formador I, dos cursos de especialização UAB, aberto para
discussão, não havendo manifestações, foi colocado em votação, aprovado por
unanimidade a passagem do expediente para a ordem do dia, e novamente foi
aberto para discussão, nesta rodada foram esclarecidas as alterações propostas
para o curso de Educação Especial e Inclusiva, a alteração foi a retirada da
palavra “exclusivo” do texto que se refere ao “corpo docente ser exclusivamente
efetivo da UFABC” passando a ser desejável e não obrigatório, outra questão
identificada, foi a proposta do curso EDH em ofertar duas categorias no mesmo
edital, Professor Formador I e Professor Formador II, no entanto após
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esclarecimentos, ficou definido que não seria possível esta inclusão, sendo
necessário um edital exclusivo para Professor Formador II a ser tratado em
sessão futura do CTC, após a discussão, foi colocado em votação a aprovação do
bloco de editais de professor formador I, com as devidas alterações e correções,
levando em conta a diferença que ocorrerá nos critérios de pontuação de cada
curso, e considerando ainda a ressalva específica de que será retirada da minuta
do curso de EDH a categoria Professor Formador II, aprovado por unanimidade.
continuando o próximo ponto da pauta expediente, seguiu-se analogamente a
votação da inclusão dos documentos dos dois cursos, Educação Especial e
Incluiva, e Educação e Direitos Humanos, nos editais de seleção de tutores nos
cursos de especialização de tutores, aberto para discussões, sem inscrições,
aberto para votação, aprovado por unanimidade, em seguida, foi proposto da
mesma forma a discussão do expediente em bloco dos editais de seleção de
tutores, aberto para discussões, sem discussões, colocado em votação, aprovado
por unanimidade; foram analisados os documentos relativos aos editais de
seleção de tutores, foi aberto para discussão, novamente foi identificado que
haverá diferenças nos critérios pontuação dos candidatos, considerando a
especificidade de cada curso. não havendo mais manifestações, passado para
aprovação em bloco dos editais de seleção de tutore dos cursos de especialização
da UAB, aprovado por unanimidade; passando ao próximo item da pauta
expediente, elaboração da minuta CONSUNI para a criação da função de tutor, o
documento trata da regulamentação das atividades de tutoria na educação à
distância, foi feita uma breve apresentação sobre o tema, e justificando a
necessidade de propor a presente minuta; durante a discussão, foram propostas
alterar os textos dos artigos 10º e 13º, após a discussão, foi proposto a promoção
do tema à ordem do dia, abriu-se para discussão, não havendo manifestações,
colocados em votação, aprovado por unanimidade a promoção do tema à ordem
do dia; em ato seguinte já na ordem do dia, foi aberta nova rodada de discussão
do tema, não havendo manifestações, aberto para votação, aprovado por
unanimidade, foi indicado que o documento aprovado deverá ser encaminhado
na presente data para o ConsUni, considerando o prazo para inclusão de pauta;
seguindo para o próximo tema da pauta expediente, a elaboração da minuta de
resolução da criação da bolsa de monitoria educacional especializada inclusiva,
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foi realizada a apresentação da proposta, aberto para discussão, e após foi
apresentada a proposta de aprovação da pauta para a ordem do dia, aberto para
discussão, não houve inscrições, aberto para votação, aprovado por
unanimidade, já na ordem o dia o tema foi reaberto para nova rodada de
discussões, não havendo discussão, aberto para votação, aprovado por
unanimidade; tendo chegado a ultima pauta do expediente, que trata sobre a
aprovação de contratação de assistência para a coordenação do curso de EDH,
ato em que o professor André Brandão pede para que conste em ata a solicitação
encaminhada pela coordenadora do Curso de EDH para a contratação e pessoa
jurídica (CNPJ) para o fomento na Educação à distância na UFABC, o tema foi
apresentado pela Srta Nathália Vaccari, que em nome da profa Ana Dietrich,
descreveu as características da atividade, após a apresentação foram
apresentados esclarecimentos pontos referentes às origens e destinação dos
recursos, no sentido de que os recursos são destinados ao desenvolvimento
institucional, após a discussão o tema foi colocado em votação para passagem à
ordem do dia, aprovado por unanimidade, uma vez na ordem do dia, o tema foi
reaberto para discussões, não houve inscrições, colocado em votação, aprovado
por unanimidade. E após isso nada mais foi dito ou tratado, dando por encerrada
a presente reunião, as dezesseis horas e cinco minutos. Para constar, eu, Mirtes
Ribeiro Junior, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai
assinada pelo vice presidente do conselho, presidente desta sessão.

Miguel Said Vieira
Vice Presidente do
CTC - NETEL

Mirtes Ribeiro Junior
Assistente em Administração.

