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Ás catorze horas e nove minutos, do dia vinte e oito do mês de Novembro de 1 

dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de reunião do Centro de Matemática 2 

e Ciências da Computação CMCC, 3º andar do Bloco A, do Campus Santo 3 

André os membros do Conselho Técnico Científico do Núcleo de 4 

Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do ABC, (CTC NTE), a 5 

sessão presidida pelo prof. André Luiz Brandão, teve como membros 6 

presentes, Miguel Said Vieira, Vice presidente do CTC NTE, Juliana 7 

Braga Vice Coordenadora da UAB (Universidade Aberta do Brasil), 8 

Ricardo Magnusson Mussini, representante suplente  do NTI, Hueder 9 

Paulo Moisés de Oliveira, representante titular do CCNH, Lilian Santos 10 

Leite Menezes, e Sandra Cristina Trevisan, ambas representantes Titular e 11 

Suplente da PROEC, respectivamente, Andrey Gonçalves Batista Titular 12 

da PROAP, Silvia Cristina Dotta, representante Titular do CMCC, Tatiana 13 

Hyodo, representante Titular da biblioteca,  e como convidados,  Mirtes 14 

Ribeiro Junior, assistente em administração NTE, Janaina Gonçalves, 15 

coordenadora de divisão de Idiomas. O prof. André Brandão, presidente da 16 

sessão, realizou a abertura da reunião cumprimentando e agradecendo à 17 

presença de todos, passando inicialmente à leitura da pauta; em ato seguinte 18 

iniciando pelos informes, itens I. Aprovações ad Referendum, letra a) do 19 

plano de trabalho e parceria firmada através de convênio com a Fundação de 20 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) referente o projeto intitulado, 21 

“inovação: ferramentas de acessibilidade (...) Submetido no Edital Capes nº 22 

003/2018,  letra b) Do plano de trabalho e a celebração de parceria com a 23 

Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho, com a interveniência 24 

de convênio com a FUNDEP, referente ao projeto intitulado: Incentivo  à 25 

divulgação científica audiovisual na Universidade Federal do ABC, nesta 26 

oportunidade o professor André, informa que aprovação ad referendum, 27 

decorreu da urgência apresentada pela ACIC, e da necessidade de aprovação 28 

dos projetos, tratando-se este de um procedimento inédito no NTE   junto à 29 

ACIC, em seguida foram colocados em discussão com debate entre os 30 

presentes, e uma vez sanada todas as dúvidas foi colocado em aprovação, 31 

Item I, letra a) aprovação por unanimidade, Item I, letra b) Aprovação por 32 

unanimidade, assim os atos decisórios Ad Referendum foram homologados 33 
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pelo CTC do NTE, referente ao processo UFABC nº 23006.001323/2018-01 34 

- ferramentas de acessibilidade; e ao processo UFABC nº 35 

23006.002368/2018-95 - Emenda parlamentar. Passando a seguir para a 36 

ordem do dia, composta pela aprovação da ata da última reunião, sendo 37 

colocada em discussão, não havendo qualquer comentário, colocado em 38 

votação, aprovado por quatro votos a favor e três abstenções (Sílvia, Lillian, 39 

Tatiana); seguindo para o expediente Item II, Proposta de alteração da 40 

Resolução CONSUNI 168 de 24 de Outubro de 2016. O presidente da sessão 41 

fez a apresentação do tema e após extenso debate, ficou definido que o tema 42 

necessita ser tratado numa próxima reunião, a ser convocada em caráter 43 

extraordinário, no mês de dezembro do corrente ano, onde os membros 44 

discutirão em suas áreas os reais impactos das alterações propostas, 45 

(inclusão das áreas de idiomas e libras ao NTE, formando o NETEL – 46 

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas); e após isso nada mais foi 47 

dito ou tratado, dando por encerrada a presente reunião, as quinze horas e 48 

quarenta e nove minutos. Para constar, eu, Mirtes Ribeiro Junior, lavrei a 49 

presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente 50 

do conselho. 51 

 

André Luiz Brandão 

Presidente do CTC - NTE 

 Mirtes Ribeiro Junior 

Assistente em Administração. 
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