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

dois (26/05/2022), 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 pelo 4 

presidente em exercício do Conselho, Miguel Said Vieira, teve como membros 5 

presentes: Carla de Castro Palmieri (Biblioteca), Carlos Alberto da Silva Orsolon 6 

(NTI),  Lilian S. L. Menezes (PROEC), Rafael Rondina (PROPLADI), Wallace G. 7 

Ferreira (CECS), Carlos E. Rocha dos Santos (PROGRAD)  e como secretário da 8 

sessão  Mauri A. Gauer Jr.,  assistente em administração do NETEL. A reunião 9 

foi aberta com a pauta única: EXPEDIENTE: Minutas de Editais de seleção UAB: 10 

Tutores, Professor Formador I, Professor Conteudista, Coordenador de 11 

Tutoria. [expediente - item 1] A presidência do Conselho abre o item de pauta 12 

trazendo informações e contextualização sobre os procedimentos para as 13 

ofertas dos cursos da UAB aprovados pela submissão das propostas ao Edital 14 

CAPES 09/2022; nesta sessão estão para análise do conselho seis minutas de 15 

editais, que foram baseados em grande medida nos editais das ofertas 16 

anteriores; O presidente do conselho apresenta em tela, um a um, as minutas 17 

dos editais em pauta e abre a palavra para que o conselho se manifeste: a) 18 

Tutores; b) Tutores AEE (Atendimento Educacional Especializado); c) Professor 19 

Formador I; d) Professor Conteudista I; e) Professor Conteudista (equipe 20 

multidisciplinar); f) Coordenador de Tutoria;  O conselheiro Carlos Santos 21 

apresenta uma dúvida relacionada sobre a titulação exigida para os editais de 22 

formador e conteudista, em relação à exigência da titulação de doutorado; o 23 

presidente abre novamente para manifestações e não havendo propõe a 24 

elevação, em bloco, dos itens para a ordem do dia; a proposta é secundada 25 

pela conselheira Lilian; aprovada a elevação é aberta novamente para 26 

manifestações na ordem do dia; [ordem do dia - 1] Não havendo mais 27 

manifestações do conselho a presidência coloca, em bloco, os itens em regime 28 

de votação; encaminhamento: aprovação por unanimidade; E após isso nada 29 

mais foi dito ou tratado, dando por encerrada a presente reunião, às catorze 30 

horas e quinze minutos  (14h15). Para constar, eu, Mauri A. Gauer Jr., lavrei a 31 

presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela presidente do 32 

conselho, presidente desta sessão. 33 

 

Miguel Said Vieira        Mauri A. Gauer Jr. 
Presidente em exercício do CTC - NETEL            Assistente em Administração. 


