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Ás catorze horas e doze minutos, do dia dezessete do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, 1 
reuniram-se na sala de reunião do Centro de Matemática e Ciências da Computação CMCC, 3º 2 
andar do Bloco A, do Campus Santo André os membros do Conselho Técnico Científico do 3 
Núcleo de Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do ABC, (CTC NTE), a sessão 4 
presidida pelo prof. André Luiz Brandão, teve como membros presentes, Miguel Said Vieira, 5 
Vice presidente do CTC NTE, Paulo Victor Fernandes da Silva, representante titular  do NTI, 6 
Hueder Paulo Moisés de Oliveira, representante titular do CCNH, Lilian Santos Leite Menezes, 7 
representante Titular da PROEC, Andrey Gonçalves Batista Titular da PROAP, Silvia Cristina 8 
Dotta, representante Titular do CMCC, Prof Harki Tanaka, representante do CECS, Carlos 9 
Eduardo Rocha dos Santos, representante da ProGrad, Marcela Sorelli Carneiro Ramos, 10 
representante suplente da ProPes, Rafael Rondina, representante titular da ProPlaDI,   e como 11 
convidados,  Mirtes Ribeiro Junior,  assistente em administração NTE, Janaina Gonçalves, 12 
coordenadora de divisão de Idiomas, Fabiane de Oliveira Alves, representante da Secretaria 13 
Geral, Claudia Vieira, representante do núcleo de acessibilidade da ProAP. O prof. André 14 
Brandão, presidente da sessão, realizou a abertura da reunião cumprimentando e agradecendo 15 
à presença de todos, passando inicialmente à leitura da pauta; em ato seguinte iniciando pelos 16 
informes, foi aberto aos presentes para que pudessem apresentar seus informes, não havendo 17 
inscrições   passou-se à aprovação da ata da última reunião realizada em 28/11/2018, colocado 18 
em votação, aprovado com 4 abstenções; em ato seguinte foi apresentada uma proposta para 19 
adequação do texto do item II, artigo 5º do Regimento do NTE, onde o objeto da alteração 20 
consideraria o acréscimo de uma exceção, (...”exceto aqueles financiados por agências de 21 
fomento, ensino, pesquisa e extensão”), justificando a necessidade de evitar o uso do termo “Ad 22 
Referendum”, conforme orientação da procuradoria; após longo debate, a proposta que se 23 
consolidou, foi a de manter o texto original, e sempre que possível passar pelo CTC, fazê-lo, e 24 
quando não houver tempo (casos urgentes), será aplicado o Ad Referendum, colocado em 25 
votação pela manutenção da forma original foram 6 votos a favor, e 03 abstenções, a pedido do 26 
prof. André Brandão, sugeriu constar em ata que uma vez destacada a necessidade da 27 
aprovação da alteração, ora negada, os casos ditos urgentes serão tratados em sessões 28 
extraordinárias solicitadas conforme regimento do CTC NTE; Em ato seguinte foi tratado o item 29 
III dos Informes, Proposta de Alteração da Resolução CONSUNI 168 de 24 de Outubro de 2016, 30 
onde foi convidada a profa. Claudia Vieira, Professora de LIBRAS da UFABC, que destacou a 31 
importância da alteração proposta, onde LIBRAS será tratada como parte do setor de Línguas e 32 
Idiomas, que pela proposta passa a integrar o NTE formando o NETEL (Núcleo Educacional de 33 
Tecnologias e Línguas), na oportunidade complementou a exposição, Fabiane de Oliveira Alves, 34 
representando o secretário-geral, Daniel Pansarelli, apresentou detalhamentos quanto aos 35 
trâmites da minuta de resolução junto ao Conselho Universitário (ConsUni), após longo debate 36 
com destaque para a fala do Prof. Harki Tanaka, representante do CECS, que menciona as 37 
características peculiares da UFABC, que justifica a necessidade de se avançar com as mudanças 38 
propostas confirmando a dinâmica do cotidiano da Universidade; Colocado em votação e o 39 
resultado registrado foram 07 (sete) votos a favor e 02 abstenções e nenhum voto contrário. E 40 
após isso nada mais foi dito ou tratado, dando por encerrada a presente reunião, as quinze 41 
horas e  doze minutos. Para constar, eu, Mirtes Ribeiro Junior, lavrei a presente ata, que após 42 
lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente do conselho. 43 
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