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Às catorze horas (14h), do dia vinte e oito do mês de abril de dois mil e vinte e 1 

dois (28/04/2022), reuniram-se na Comunidade do CTC no ConferênciaWeb, os 2 

membros do Conselho Técnico Científico do Núcleo Educacional de Tecnologias 3 

e Línguas da Universidade Federal do ABC, (CTC NETEL), a sessão presidida pela 4 

presidente do Conselho, Angela Terumi Fushita, teve como membros 5 

presentes: Miguel S. Vieira (NETEL), Carla de Castro Palmieri (Biblioteca), Carlos 6 

Alberto da Silva Orsolon (NTI), Diego Paolo F. Correa (PROPG) e Silvia N. Z. Turri 7 

(PROPG), Hueder P. M. de Oliveira (CCNH), Lilian S. L. Menezes (PROEC), Rafael 8 

Rondina (PROPLADI), Wesley Góis (CECS), Carlos E. Rocha dos Santos  e como 9 

secretário da sessão  Mauri A. Gauer Jr.,  assistente em administração do 10 

NETEL. A reunião foi aberta com a Pauta única: EXPEDIENTE: Minuta de Edital 11 

de Seleção de Coordenações de Cursos da UAB. [expediente - item 1] A 12 

presidência do Conselho abre o item de pauta trazendo informações e 13 

contextualização sobre os procedimentos para as ofertas dos cursos da UAB 14 

aprovados pela submissão das propostas ao Edital CAPES 09/2022; Entre 15 

agosto e setembro de 2022 iniciarão três dos cursos aprovados, daí a razão de 16 

apreciação da minuta de edital, para que possa seguir os trâmites dentro dos 17 

prazos adequados, passando pela Procuradoria e posteriormente para 18 

publicação e realização do processo seletivo; Com as elucidações pertinentes a 19 

presidente exibe em tela a minuta do edital para que o conselho proceda à 20 

avaliação e análise; A presidente do conselho esclarece que os requisitos 21 

obrigatórios para inscrições são determinados pela CAPES: pelo menos três 22 

anos comprovados de magistério no ensino superior; é apresentado o 23 

cronograma previsto para o processo seletivo planejado levando em 24 

consideração os prazos para que as coordenações possam iniciar as atividades 25 

em tempo razoável, pelo menos dois meses antes do início efetivo dos cursos; 26 

a estrutura geral do edital - requisitos obrigatórios, documentação, critérios de 27 

pontuação, atribuições, etc - é apresentada em tela para o conselho; o 28 

conselheiro Hueder apresenta alguns apontamentos em relação ao edital, em 29 

particular, nos critérios da tabela de pontuação: nos critérios “experiência na 30 

gestão/coordenação de cursos superiores da UAB”  e “participação no PPC em 31 

que for se candidatar” o conselheiro avalia que a escala de pontuação possa ser 32 

reavaliada, para não dar um peso maior para a experiência de coordenação, 33 

possibilitando que outros candidatos que ainda não tenham essa experiência 34 

possam competir de forma mais igual em relação a este critério; a conselheira 35 

Silvia endossa as observações do conselheiro Hueder e observa que o edital 36 

deve ser pensado para possibilitar oportunidades para professores novos e 37 

também atenta para que a nomenclatura “conteudista”, “formador” é da UAB, 38 
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outras instituições podem ter outras nomenclaturas; a partir das observações 39 

são apresentadas alterações para os critérios de pontuação; o conselheiro 40 

Miguel levanta a questão de complementar o critério de docência para um 41 

critério que leve em consideração a modalidade EaD; o conselho realizou uma 42 

análise e um debate detalhado e minucioso sobre os itens da tabela de 43 

pontuação, com avaliações de prós e contras, escalas de pontuação, formas de 44 

comprovação, nomenclaturas, carga horária, etc; após a avaliação minuciosa 45 

chegou-se a uma forma final de critérios de pontuação com as devidas escalas, 46 

com valores mínimos e máximos e formas de comprovação; a presidente do 47 

conselho prossegue com a apresentação dos outros itens do edital e propõe ao 48 

conselho a elevação da pauta para a ordem do dia; [ordem do dia - item 1] 49 

abre-se novamente para discussão pelo conselho; não há mais manifestações 50 

do conselho; a presidência coloca o item em regime de votação; 51 

encaminhamento: aprovado por unanimidade; a presidência apresenta uma 52 

questão complementar sobre formação da comissão do processo seletivo, 53 

questionando se o conselho gostaria de que fosse convocada uma nova reunião 54 

extraordinária para a formação desta comissão ou a pre do Netel poderá 55 

realizar de forma ad referendum; o conselho dá anuência para a formação de 56 

forma ad referendum da comissão de seleção. Ao final a presidência reconhece 57 

o esforço de toda a equipe do NETEL e do conselho para que a oferta dos 58 

cursos ocorra da melhor forma possível; E após isso nada mais foi dito ou 59 

tratado, dando por encerrada a presente reunião, às dezesseis horas  (16h). 60 

Para constar, eu, Mauri A. Gauer Jr., lavrei a presente ata, que após lida e 61 

achada conforme, vai assinada pela presidente do conselho, presidente desta 62 

sessão. 63 

 

Angela Terumi Fushita 
Presidente do CTC-NETEL 

 Mauri A. Gauer Jr. 
Assistente em Administração. 

   
 


