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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA

Ata da primeira reunião ordinária do
Conselho  do  Centro  de  Educação  a
Distância da Universidade Federal de
Sergipe realizada em 2021.

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze
horas, através do aplica vo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a
Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do
Concesad), o Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para
tratar da seguinte pauta:  1.  Informes;  2.  Ordem do Dia – a)  Processo
23113.009034/2021-94 (Auditoria Interna). b) Portaria nº 1115/2019/GR.
c)  Indicação  de  Relator  para  Regimento  do  Cesad.  d)  Aprovação  do
Calendário  Anual  das  Reuniões  Ordinárias  do  Concesad.;  3.  O  que
ocorrer.  Havendo  quórum,  o  Prof.  Péricles  iniciou  a  reunião  com  a
presença dos seguintes conselheiros: Prof. Dr. Fábio Alves dos Santos –
Vice-Diretor do Cesad;  Profª  Drª  Rosimeire Macedo Costa –  Núcleo de
Formação Con nuada; Profª Drª Telma de Carvalho – Coord. do Curso de
Bacharelado  em  Biblioteconomia;  Profª  Drª  Yana  Teixeira  dos  Reis  –
Coord. do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Lourival
Santana Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em História; Prof. Dr.
Fábio dos Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em Matemá ca; Prof.
Dr. Everaldo Vanderlei de Oliveira – Coord. do Curso de Licenciatura em
Filosofia;  Profª  Drª  Elaine  Cris na Nogueira  Lopes de Lima -  Coord.  do
Curso de Licenciatura em Química; Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu –
Coord.  do Curso de Licenciatura  em Letras/Português;  Profª  Drª  Maria
Augusta Rocha Porto – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Inglês;
Profª Drª Valéria Siqueira Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura em
Letras  Espanhol;  Profª  Eliane  Nazário  dos  Santos  –  Coord.  do  Polo
Presencial de São Cristóvão e Profª Michelly Almeida Marques – Coord. do
Polo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da Glória. Antes de passar ao
primeiro  item  da  pauta,  o  Prof.  Péricles  fez  alguns  apontamentos  aos
presentes:  a  retomada  das  reuniões  deste  conselho,  ins tuído  pela
Portaria  nº 2127 de 08 de outubro de 2014 e a nomeação dos novos
conselheiros pela Portaria nº 449 de 12 de abril  de 2021; a eleição dos
coordenadores dos polos presenciais para representantes neste conselho,
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ficando uma vaga de suplente em aberto; e a posterior abertura de edital
para  eleição  dos  representantes  discentes  e  suplentes  (2  vagas)  no
Concesad. Esclareceu que a ausência do Coordenador Geral da UAB, Prof.
Dr.  Antonio  Ponciano  Bezerra,  nesta  reunião  se  devia  ao  fato  de  esse
cargo não ser contemplado na composição dos membros deste conselho,
conforme a portaria mencionada, mas que há uma minuta do Regimento
Interno  do  Cesad  em  elaboração  que  contempla  a  composição  e  as
competências  do  Concesad,  a  ser  apreciada  posteriormente  neste
conselho, que permi rá resolver essa questão. Em seguimento à reunião,
o Prof. Péricles solicitou aos presentes a permissão para inverter a pauta,
iniciando pela letra  d) do item 2 - Aprovação do Calendário Anual das
Reuniões  Ordinárias  do  Concesad.  Havendo  concordância  pelos
presentes,  o  Presidente  apresentou  sua  proposta  de  calendário  que
consta de uma sequência de dias a par r desta reunião (segunda à sexta),
nos  meses  subsequentes,  das  14h  às  16h,  com  a  finalidade  de  não
prejudicar  nenhum  dos  conselheiros,  já  que  todos  são  professores  e
alguns têm a vidades pedagógicas no período vesper no. Considerando o
fato de ter havido quórum para essa reunião numa segunda-feira, a Profª
Drª  Yana  sugeriu  a  manutenção  desse  mesmo  dia  da  semana  para  as
demais datas do calendário de reuniões, proposta que foi aprovada por
unanimidade,  com  um  novo  calendário  a  ser  disponibilizado  aos
conselheiros. Em con nuidade à reunião, o Sr. Presidente passou ao item
1  da  pauta  –  Informes  –  com  as  seguintes  considerações:  início  do
semestre  de  2021  em  17  de  abril  sem  a  incidência  de  problemas;
reestruturação  administra va  no  Cesad  com  a  subs tuição  de  alguns
servidores  terceirizados  e  a  colocação  de  dois  servidores  técnico-
administra vos  à  disposição  da  Progep;  início  de  um  cronograma  de
visitas aos polos de apoio com a Diretora Administra va, Milena Borges
Leite Costa, a par r do dia 23/04/2021 (polos de Arauá e Estância), com
uma média de duas visitas por datas a serem estabelecidas; reuniões com
a COPGED que resultaram na atuação do Cesad para a aplicação do exame
de  proficiência  em  língua  estrangeira  da  pós-graduação  através  da
plataforma  Moodle.  A  pedido  do  Prof.  Péricles,  o  úl mo  informe  foi
apresentado pela Profª Rosimeire Macedo referente aos cursos do Cesad
em parceria com a Seduc para professores da Educação Básica.  Alguns
problemas  tecnológicos  foram  apontados  pelos  conselheiros:  falta  de
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acesso ao AVA pelos professores de Biblioteconomia; falta de acesso ao
AVA Graduação pelo Coord. de História, além de problemas com o Orbi e
falta de resposta da TI; pedido de a vação da ferramenta de importação
de  turmas  anteriores  pelo  Coord.  de  Letras-Português.  No tocante  aos
problemas mencionados, o Prof.  Fábio e o Prof. Péricles fizeram alguns
esclarecimentos:  novo  e-mail  da  TI  (cesadufs. @gmail.com);  Módulo
Avaliação  em  processo  de  reformulação;  a  TI  do  Cesad  apresenta
problemas graves em decorrência da saída da empresa que terceirizava a
mão de obra, mas que tem ocorrido reuniões com o Superintendente da
STI,  Prof.  Andrés  Ignácio  Mar nez  Menéndez,  a  fim  de  resolver  as
demandas do Cesad; a Plataforma Moodle está hospedada no servidor da
UFS, que não dispõe de espaço para acomodar todas as informações, o
que  dificulta  a  importação  de  dados.  Dando  seguimento  à  reunião,  o
Presidente  do Concesad passou ao primeiro  e segundo tópicos do item 2
da  pauta,  a)  Processo  23113.009034/2021-94  (Auditoria  Interna)  e  b)
Portaria  1115/2019/GR,  fazendo  alguns  esclarecimentos  sobre  estes
documentos  antes  de  franquear  a  palavra  aos  demais  conselheiros:  o
processo foi aberto pelo Gabinete da Reitora em 17/03/2021, sendo um
dos  úl mos  atos  da  gestão  Pró-Tempore,  e  foi  encaminhado  à
Procuradoria  Geral  também  na  mesma  data,  sendo  respondido  com
parecer jurídico no dia 20/03/2021;  ao assumir a direção do Cesad em
29/03/2021, o Prof. Péricles foi incumbido de encaminhar esse processo à
Capes com a Portaria 1115/2019/GR (Regulamenta os processos sele vos
com vistas à concessão de bolsas do Programa Universidade Aberta do
Brasil  no  Âmbito  da  Universidade  Federal  de  Sergipe)  e os  editais  dos
processos  sele vos  do  Cesad,  alvos  da  auditoria  interna  da  UFS,
direcionado especificamente ao Sr. Luiz Alberto Rocha de Lira, Diretor de
Educação  a  Distância  da  Capes,  de  quem  obteve  como  resposta  a
solicitação  de  encaminhar  um  o cio  do  Gabinete  Reitor  da  UFS  ao
Presidente da Capes com a mesma documentação em anexo; a portaria
em referência é mencionada no processo pois é ela quem regulamenta os
editais  dos  processos  sele vos  do Cesad que,  segundo  a  Audint/UFS e
Procuradoria Federal, não condiz com as Portarias 183/2016 e 102/2019
da  Capes  nem  com  as  exigências  previstas  nos  editais  dos  processos
sele vos do Cesad, a exemplo do edital para o úl mo processo sele vo de
Coordenador  Geral  e  Adjunto  da  UAB  aprovado  por  uma  comissão
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designada pelo reitor da UFS, em contradição ao estabelecido na portaria
da  Capes  que  ins tui  a  aprovação  pelos  colegiados  superiores  das
universidades; esclareceu que há duas discussões mais imediatas por este
conselho: a Portaria 1115/2019/GR e o Regimento Interno do Cesad que já
dispõe de uma minuta e está sendo revisado pela servidora Ane Cleide
para  ser  apresentado  ao  Concesad,  onde  será  discu do  antes  de  ser
encaminhado  ao  Comitê  de  Governança  da  UFS  e  posteriormente  ao
CONSU;  destacou  o  Art.  12  da  Portaria  1115/2019/GR  por  ser  o  mais
abordado pela Audint:  “Art. 12 Serão observados os perfis acadêmicos e
profissionais dos bolsistas, conforme determina a Portaria CAPES nº 183,
de 21 de outubro de 2016, e/ou regulamentação/norma zação da CAPES
que  venha  a  subs tuí-la,  sempre  de  acordo  com  a  legislação  nacional
per nente.” Aberta a discussão aos conselheiros presentes, foram feitos
alguns  encaminhamentos  no  tocante  às  exigências  da  Audint  e  da
Procuradoria  Federal,  sendo  aprovado  o  seguinte  encaminhamento:
construção da minuta de uma nova portaria que,  ao ser aprovada pelo
Concesad,  revogue  a  anterior;  essa  minuta  será  elaborada  por  uma
comissão composta pelos conselheiros Prof. Dr. Lourival Santana Santos,
Prof.  Dr.  Ricardo  Nascimento  Abreu  e  Prof.  Dr.  Everaldo  Vanderlei  de
Oliveira  e  deverá  ser  apresentada  na  reunião  extraordinária  deste
conselho,  no  dia  03/05/2021,  às  14h.  Em  relação  ao  Processo
23113.009034/2021-94,  o  Concesad  decidiu  por  aguardar  o
pronunciamento da Capes. Em prosseguimento à reunião, o Prof. Péricles
passou à letra  c) do item 2 -  Indicação de Relator para Regimento do
Cesad solicitando  a  disponibilidade  de  algum  dos  conselheiros  como
relator desse regimento. Não havendo nenhum conselheiro para relator,
ficou estabelecido que o documento será encaminhado aos conselheiros e
discu do em posterior reunião do Concesad. Em apreciação o item 3 - O
que  ocorrer,  nenhum  assunto  foi  apresentado.  Nada  havendo  mais  a
tratar,  o  Presidente  do  Concesad encerrou  esta  reunião.  E  eu,  Fabíola
Oliveira Criscuolo Melo, Secretária Execu va/Cesad/UFS, Matrícula Siape
2103221,  lavrei  esta  ata  que,  após  lida  e  achada  conforme  pelos
presentes, será assinada por mim, pelo Presidente do Concesad e pelos
demais conselheiros. 
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Ata da primeira reunião 1 

extraordinária do Conselho do Centro 2 

de Educação a Distância da 3 

Universidade Federal de Sergipe 4 

realizada em 2021. 5 

 6 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 7 

através do aplicativo Google Meet, reuniu-se extraordinariamente, sob a 8 

Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do 9 

CONCESAD), o Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para 10 

tratar da seguinte pauta: 1. Portaria de seleção de bolsistas 11 

UAB/CAPES/CESAD/UFS. O Presidente do CONCESAD iniciou a reunião com 12 

a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Dr. Fábio Alves dos Santos – 13 

Vice-Diretor do Cesad; Profª Drª Clotildes Farias de Souza – Diretora 14 

Pedagógica do Cesad; Profª Drª Telma de Carvalho – Coord. do Curso de 15 

Bacharelado em Biblioteconomia; Profª Drª Yana Teixeira dos Reis – Coord. 16 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Lourival Santana 17 

Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em História; Prof. Dr. Fábio dos 18 

Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em Matemática; Prof. Dr. Everaldo 19 

Vanderlei de Oliveira – Coord. do Curso de Licenciatura em Filosofia; Profª 20 

Drª Elaine Cristina Nogueira Lopes de Lima - Coord. do Curso de Licenciatura 21 

em Química; Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu – Coord. do Curso de 22 

Licenciatura em Letras/Português; Profª Drª Maria Augusta Rocha Porto – 23 

Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Inglês; Profª Drª Valéria Siqueira 24 

Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol. Antes de 25 

colocar em apreciação o único item da pauta, o Prof. Péricles explicou aos 26 

conselheiros que houve um equívoco no texto da convocação e que esta 27 

reunião era extraordinária, com apenas um item de pauta, e que na próxima 28 

reunião ordinária serão abordados assuntos como o Regimento Interno do 29 

Cesad, oferta de disciplinas, disciplinas em caráter especial e outras 30 

demandas. A Conselheira Maria Augusta Rocha Porto solicitou a inclusão do 31 

seguinte assunto na pauta da próxima reunião: discussão da oferta 32 

complementar, por se tratar de uma questão que requer apreciação 33 

urgente deste conselho. Considerando que o ponto de pauta seria 34 

apreciado por este conselho em tempo hábil, o Prof. Lourival sugeriu a 35 

abertura de nova reunião, ao término desta, para discussão do assunto 36 
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referido pela Profª Maria Augusta, sugestão que foi acatada pelos 37 

presentes. Ao colocar em apreciação o único item da pauta, o Presidente 38 

do CONCESAD relatou aos presentes que o Conselheiro Lourival Santana  39 

Santos fora incumbido de presidir a comissão, aprovada na reunião de 40 

dezenove de abril de 2021, para elaborar a minuta da portaria que 41 

substituirá a Portaria 1115/2019/GR (Regulamenta os processos seletivos 42 

com vistas à concessão de bolsas do Programa Universidade Aberta do 43 

Brasil no Âmbito da Universidade Federal de Sergipe), alvo da Auditoria 44 

Interna da UFS no Processo 23113.009034/2021-94, a quem franqueou a 45 

palavra para tecer alguns esclarecimentos. O Prof. Lourival expôs aos 46 

presentes que a comissão recebera a incumbência de elaborar uma minuta 47 

de portaria para regulamentar os processos seletivos com vistas à 48 

concessão de bolsas do Programa da UAB. Também elencou o 49 

embasamento legal (seguido rigorosamente) para a construção do texto 50 

dessa nova portaria, que foi composto pelos seguintes instrumentos: 51 

Portaria nº 183/2016/CAPES (Regulamenta as diretrizes para concessão e 52 

pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução dos 53 

cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito 54 

do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)); Portaria nº 55 

15/2017/CAPES (altera a Portaria nº 183/2016/CAPES); Portaria 56 

102/2019/CAPES (Regulamenta o Art. 7º da Portaria CAPES nº 183, de 21 57 

de outubro de 2016, que prevê a realização de processo seletivo com vistas 58 

à concessão das bolsas UAB criadas pela Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 59 

2006); os critérios e as exigências de qualidade previstos nos instrumentos 60 

de regulação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes); 61 

Portaria 232/2019/CAPES (Estabelece atribuições, forma de ingresso e 62 

parâmetros atinentes aos Coordenadores de Polo UAB e regulamenta o Art. 63 

7º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, que prevê a 64 

realização de processo seletivo com vistas à concessão das bolsas UAB).Em 65 

continuidade à reunião, o Prof. Péricles franqueou a palavra aos 66 

conselheiros para indicação de alterações na minuta da portaria em 67 

apreciação. Após ampla discussão, foram feitas as seguintes alterações: por 68 

sugestão da Conselheira Clotildes Farias de Souza, nos artigos 9º e 10 foi 69 

incluída a parceria da UAB/UFS nos processos de seleção para Assistentes à 70 

Docência e para Coordenador de Polo Presencial, ficando com a seguinte 71 

redação: Art. 9º As seleções para Assistentes à Docência, normatizadas 72 
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pela Portaria n. 101/CAPES, de 8 de maio de 2018, serão realizadas pelo 73 

CESAD em parceria com a Coordenação UAB/UFS. Art. 10 As seleções para 74 

Coordenador de Polo serão normatizadas pela Portaria n. 232/CAPES, de 75 

9 de outubro de 2019, serão realizadas pelo CESAD em parceria com a 76 

Coordenação UAB/UFS. Na parte preliminar da minuta da portaria, nos 77 

Considerandos, foi acrescentado um novo tópico que faz referência ao 78 

Processo 23113.009034/2021-94, alvo da Audint/UFS, com a redação 79 

seguir: k) considerando o que consta no Processo n° 23113.009034/2021-80 

94, resultado de Auditoria referente à gestão acadêmica do ensino a 81 

distância na UFS, Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O Prof. 82 

Lourival Santana sugeriu ao Presidente deste conselho que as propostas de 83 

alteração da minuta de portaria fossem apresentadas seguindo a ordem 84 

dos artigos, a qual foi aprovada. Submetido a análise o Art. 1º, foram 85 

abordadas algumas questões, todavia o texto da comissão foi mantido, 86 

ficando decidido que as formas de seleção adotadas seriam definidas nos 87 

itens específicos. No Art. 2º foi alterado o texto do Parágrafo Único, que 88 

ficou com a seguinte redação: Parágrafo único: Os editais dos processos 89 

seletivos deverão ser submetidos e aprovados no âmbito do Conselho do 90 

Centro de Educação Superior a Distância (CONCESAD) e submetidos à 91 

Procuradoria Geral da UFS para verificação de conformidade jurídica. Os 92 

Art. 3º e 4º não foram alterados. Houve alteração do § 8º do Art. 5º no 93 

tocante à classificação dos candidatos, tendo a redação a seguir: §8º A 94 

escolha do Coordenador dos Cursos ocorrerá em reunião do Conselho 95 

Departamental, após apresentação do relatório da Comissão 96 

Examinadora, que credenciará os candidatos por ordem de classificação.  97 

A alteração feita no Art. 7º concerne à renovação do contrato dos tutores, 98 

ficando com esta redação: Art. 7º As seleções para Tutor terão validade de 99 

um ano, podendo ser renovada por até um ano.  O texto do Art. 8º foi 100 

mantido. Referente ao Art. 9º, foi colocada em votação a alteração do texto 101 

do § 7º, que foi aprovada por sete conselheiros contra cinco que se 102 

opuseram à proposta. E como não houve uma definição do novo texto para 103 

esse parágrafo, o Presidente do CONCESAD e os conselheiros decidiram 104 

suspender a reunião e dar continuidade a essa discussão na próxima 105 

reunião ordinária, que ocorrerá em 10/05/2021, às 14h.  Nada mais 106 

havendo a tratar, o Presidente do Concesad encerrou esta reunião. E eu, 107 

Fabíola Oliveira Criscuolo Melo, Secretária Executiva/Cesad/UFS, Matrícula 108 
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Siape 2103221, lavrei esta ata que, após lida e achada conforme pelos 109 

presentes, será assinada por mim, pelo Presidente do CONCESAD e pelos 110 

demais conselheiros.  111 
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Ata da segunda reunião ordinária do 1 

Conselho do Centro de Educação a 2 

Distância da Universidade Federal de 3 

Sergipe realizada em 2021. 4 

 5 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 6 

através do aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a 7 

Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do 8 

CONCESAD), o Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para 9 

tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Leitura e Aprovação da Ata da 1a 10 

Reunião Ordinária do CONCESAD; 3. Portaria de Seleção de Bolsistas 11 

UAB/CAPES/UFS; 4. Oferta complementar de disciplinas; 5. Regimento 12 

Interno do CESAD; 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o Prof. Péricles 13 

iniciou a reunião com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Dr. Fábio 14 

Alves dos Santos – Vice-Diretor do CESAD; Profª Drª Clotildes Farias de 15 

Souza – Diretora Pedagógica do CESAD; Profª Drª Telma de Carvalho – 16 

Coord. do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia; Profª Drª Yana 17 

Teixeira dos Reis – Coord. do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 18 

Prof. Dr. Lourival Santana Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em 19 

História; Prof. Dr. Fábio dos Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em 20 

Matemática; Profª Drª Elaine Cristina Nogueira Lopes de Lima - Coord. do 21 

Curso de Licenciatura em Química; Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu – 22 

Coord. do Curso de Licenciatura em Letras/Português; Profª Drª Maria 23 

Augusta Rocha Porto – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Inglês; 24 

Profª Drª Valéria Jane Siqueira Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura 25 

em Letras Espanhol; Prof. Dr. Nelson Orlando Moreno Salazar – Coord. do 26 

Curso de Licenciatura em Física; Prof. Dr. Christian Jean Marie Boudou – 27 

Coord. do Curso de Licenciatura em Geografia; Prof. Me. Eduardo Alberto 28 

da Silva Farias – Coord. do Curso de Bacharelado em Administração Pública; 29 

Profª Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Polo Presencial de São Cristóvão 30 

e Prof. Marcos Matos Rodrigues – Coord. do Polo de Apoio Presencial de 31 

Colônia Treze (Lagarto), como suplente da Profª Michelly Almeida Marques 32 

– Coord. do Polo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da Glória, a qual 33 
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não pode comparecer à reunião. No primeiro item da pauta, 1. Informes, o 34 

Presidente do CONCESAD comunicou aos conselheiros presentes a 35 

continuidade das visitas técnicas aos Polos de Apoio Presencial do CESAD. 36 

As visitas mais recentes foram realizadas aos Polos de Colônia Treze 37 

(Lagarto) e São Domingos, em 06/05/2021, e os próximos polos a serem 38 

visitados serão os de Nossa Senhora da Glória e de Nossa Senhora das 39 

Dores, em 13/05/2021. Em continuidade à reunião, o Prof. Péricles colocou 40 

em apreciação o item 2. Leitura e Aprovação da Ata da 1a Reunião 41 

Ordinária do CONCESAD. Como não houve necessidade de leitura da Ata, o 42 

presidente do conselho passou à aprovação desse documento, que foi 43 

aceito por unanimidade.  Antes de colocar em apreciação o próximo item 44 

da pauta, o Prof. Péricles informou aos conselheiros que iria transmitir a 45 

presidência da reunião ao Conselheiro Fábio Alves dos Santos, Vice-46 

Presidente do CESAD, pois precisaria participar de outra reunião on-line 47 

para a qual fora convocado no dia 07/05/2021. Em prosseguimento à 48 

reunião, o Prof. Fábio Alves colocou em exposição o item 3. Portaria de 49 

Seleção de Bolsistas UAB/CAPES/ e apresentou o arquivo com as sugestões 50 

de alteração encaminhadas pela Conselheira Maria Augusta Rocha Porto 51 

para apreciação dos demais conselheiros. A análise da minuta de portaria 52 

foi retomada a partir do §7º do Art. 8º, a qual teve início na reunião 53 

extraordinária do dia 03/05/2021.  Após ampla discussão desse parágrafo e 54 

sugestão de mudança do texto pelo Conselheiro Ricardo Nascimento, 55 

houve aprovação com a seguinte teor:  §7º O número de vagas de 56 

credenciamento deverá ser indicado pelo Conselho Departamental o qual 57 

deverá deliberar sobre o quantitativo de professores que comporá o 58 

corpo docente. Em apreciação a proposta de mudança para o §9º do Art. 59 

8º, houve aceitação do texto com a redação a seguir: §9º A escolha dos 60 

Professores Formadores e Professores Conteudistas para credenciamento 61 

na UAB ocorrerá em reunião do Conselho Departamental após 62 

apresentação do relatório da Comissão Examinadora. Os artigos 9º e 10 já 63 

haviam sido apreciados e aprovados na reunião extraordinária do dia 64 
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03/05/2021. Posto em apreciação o Art. 11, o Prof. Fábio Alves sugeriu a 65 

substituição de “quantidade” por “total”, alteração que foi aprovada pelos 66 

conselheiros e ficou com este teor: Art. 11 Quando o total de cotas de 67 

bolsas liberadas pela CAPES for inferior à quantidade dos cursos ofertados 68 

pela UAB/UFS, as vagas disponíveis para Coordenação de Tutoria serão 69 

ocupadas prioritariamente por bolsistas selecionados para os cursos com 70 

maior número de alunos ativos.  Para o Art. 12, a Conselheira Maria 71 

Augusta havia apresentado sugestão de alteração nos três incisos. Todavia 72 

o Conselheiro Ricardo Nascimento, membro da comissão que elaborou a 73 

Minuta da Portaria em análise, explicou que a alteração deveria ser feita no 74 

caput deste artigo. Após amplo debate dos conselheiros, foi colocada em 75 

votação a proposta apresentada pelo Prof. Ricardo Nascimento, que foi 76 

aprovada e passou a ter a seguinte redação: Art. 12 O Centro de Educação 77 

Superior a Distância da UFS determinará abertura de processos seletivos 78 

para bolsistas Professor Formador, ou Professor Conteudista, ou Tutor, a 79 

fim de atender as seguintes demandas específicas: No tocante ao Art. 13, 80 

a Conselheira Maria Augusta apresentou sugestões de alteração nos incisos 81 

I e V, as quais foram submetidas à apreciação do conselho. Após discussão 82 

dessas alterações, a Conselheira Clotildes Farias apresentou outras 83 

sugestões de mudança, as quais foram aprovadas pelos conselheiros com 84 

este texto: I) formação e gestão de pessoas em temas específicos de 85 

educação a distância; V) coordenação da produção de conteúdos e 86 

materiais didáticos. Posta em apreciação a sugestão de mudança do Art.14 87 

feita pela Profª Maria Augusta, houve aprovação pelos conselheiros, o qual 88 

ficou com o seguinte teor: Art. 14 Na inexistência de candidatos às vagas 89 

dos processos seletivos para bolsistas entre os professores do quadro 90 

permanente da UFS, poderão ser selecionados professores externos cujos 91 

perfis atendam aos requisitos legais conforme inciso I do Art. 12. 92 

Concernente ao Art. 15, a Profª Clotildes Farias apresentou sugestão de 93 

acréscimo que foi aprovada pelo conselho e resultou nesta redação: Art. 15 94 

A Direção Geral do CESAD e a Coordenação Geral UAB/UFS designarão 95 
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comissão, composta por três membros, para escolha dos Assistentes à 96 

Docência, conforme normas específicas da CAPES. Por sugestão do 97 

Presidente do CONCESAD, esse mesmo acréscimo foi feito aos artigos 17,18 98 

e 19, os quais foram redigidos da seguinte forma: Art. 17 A Direção Geral 99 

do Cesad e a Coordenação Geral UAB/UFS instruirão as comissões 100 

especiais responsáveis pela elaboração dos editais dos processos seletivos 101 

para bolsistas. Art. 18 A Direção Geral do Cesad e a Coordenação Geral 102 

UAB/UFS definirão o cronograma unificado dos processos seletivos para 103 

bolsistas. Art. 19 A Direção Geral do Cesad e a Coordenação Geral 104 

UAB/UFS comunicarão à CAPES os resultados dos processos seletivos para 105 

bolsistas da UFS, por meio dos sistemas de gestão UAB e/ou outros meios 106 

determinados, no prazo de até 30 dias após a conclusão do certame. Não 107 

houve alteração do Art. 16 e dos Artigos 20 ao 24. Encerrada a discussão 108 

sobre este item da pauta, o Conselheiro Fábio Alves reconduziu a 109 

presidência da reunião ao Presidente do CONCESAD. Antes de colocar em 110 

apreciação o próximo tópico da pauta, o Prof. Péricles explicou aos 111 

conselheiros que a reunião de estava participando fora com o Prof. Luís 112 

Alberto Rocha de Lira, Diretor de Educação a Distância da CAPES, pois ele 113 

precisava de alguns esclarecimentos sobre o início do processo da 114 

Audint/UFS. Também informou que esse diretor já finalizara o parecer 115 

técnico e o estava encaminhando à Auditoria da CAPES. Brevemente o 116 

Presidente da CAPES encaminharia a resposta ao ofício enviado pelo Reitor 117 

da UFS. Em continuidade à reunião, o Prof. Péricles colocou em apreciação 118 

o item 4. Oferta complementar de disciplinas e esclareceu aos conselheiros 119 

que essa questão fora discutida em reunião com o Pró-reitor de Graduação 120 

e que ele solicitara à Direção do CESAD informar as demandas à Prograd. 121 

Em seguida, franqueou a palavra à Conselheira Clotildes Farias para 122 

apresentar as primeiras considerações sobre essa temática. Em sua 123 

explanação, a conselheira expôs ao CONCESAD a justificativa de incluir esse 124 

ponto de pauta na reunião. Salientou que a oferta complementar demanda 125 

cuidados em razão das muitas necessidades que os diversos cursos têm 126 
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para atender os pedidos e da concentração de recursos em determinados 127 

cursos. Apresentou as dificuldades que a equipe pedagógica enfrenta 128 

durante a matrícula da oferta complementar, a qual ocorre via link, pois 129 

esse processo exige um planejamento igual ao de uma oferta regular. 130 

Enfatizou a necessidade de uma oferta complementar baseada nas 131 

necessidades da maioria do alunado para que seja justa e democrática. Em 132 

continuidade, apresentou dois estudos realizados recentemente para 133 

tornar a oferta complementar mais tecnicamente viável aos cursos de 134 

Licenciatura em Letras-Inglês e de Administração Pública. A questão do 135 

curso de Inglês foi resolvida com mais facilidade devido aos recursos 136 

disponíveis, o que não ocorreu ao curso de Administração Pública diante 137 

das particularidades do grupo de professores que vem atuando nesse curso 138 

ao longo dos anos. Uma planilha foi apresentada para elucidar a situação 139 

dos alunos desse curso e demonstrar a proposta para a Oferta 140 

Complementar: um professor assumir duas ou três disciplinas pela 141 

proximidade dos temas. Diante da sobra de recursos no conjunto das 142 

ofertas de todos os cursos, a Conselheira Clotildes Farias apresentou aos 143 

conselheiros a proposta de utilização de 30 cotas de bolsas excedentes de 144 

todos os cursos do CESAD para atender à oferta complementar do curso de 145 

Administração Pública. O Conselheiro   Eduardo Alberto da Silva Farias 146 

também mencionou algumas questões sobre a atual situação dos alunos do 147 

curso de Administração Pública. Em continuidade à reunião, o Prof. Péricles 148 

colocou em apreciação a proposta da Profª Clotildes, a qual aprovada por 149 

unanimidade com as ressalvas apresentadas pelos seguintes conselheiros: 150 

Prof. Ricardo Nascimento Abreu votou favorável à proposta com a condição 151 

de que a utilização das costas não interferisse na contratação de mais um 152 

tutor para o Curso de Letras-Português; Prof. Nelson Orlando Moreno 153 

Salazar votou favorável à proposta desde que não interferisse na oferta do 154 

Curso de Licenciatura em Física; Profª Valéria Jane Siqueira Loureiro votou 155 

favorável à proposta desde que não afetasse a oferta do Curso de 156 

Licenciatura em Letras Espanhol. Em seguimento à reunião, o Presidente do 157 
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CONCESAD informou aos conselheiros que o item 5. Regimento Interno do 158 

CESAD seria postergado para a próxima reunião devido ao horário. Em 159 

apreciação o item 6 - O que ocorrer, o Conselheiro Lourival Santana 160 

informou que alguns alunos do Curso de Licenciatura em História 161 

solicitaram quebra de pré-requisito e que o Deptº de História só aprovou 162 

essas solicitações uma semana após o início do período letivo do CESAD. 163 

Diante dessa aprovação, o DAA matriculou os alunos no curso presencial de 164 

Licenciatura em História e o coordenador do curso não conseguiu reverter 165 

essa situação. Em resposta, o Prof. Péricles orientou o Prof. Lourival a 166 

oficializar esta questão através de um memorando encaminhado pelo chefe 167 

do Deptº de História (DHI) à Direção do CESAD a fim de resolvê-la junto ao 168 

DAA. O Conselheiro Nelson Salazar informou ter recebido uma portaria que 169 

trata da obrigatoriedade do estágio e perguntou se o teor desse documento 170 

valia para os cursos da educação a distância. O Prof. Péricles pediu à 171 

Conselheira Clotildes Farias para se manifestar sobre essa questão e ela 172 

disse que não teve acesso a essa portaria e que tinha conhecimento apenas 173 

de um parecer recebido do Deape em 2020. O Conselheiro Ricardo 174 

Nascimento pediu licença ao Presidente do CONCESAD para apresentar 175 

algumas informações sobre essa questão e informou ter recebido, há algum 176 

tempo, uma série de documentos do Departamento de Licenciaturas e 177 

Bacharelados (Delib), com a seguinte informação: cada departamento tem 178 

autonomia para decidir se os seus estudantes poderão fazer estágio 179 

presencial ou deverão aguardar o término da Pandemia do Covid-19. Caso 180 

o departamento decida pela necessidade do estágio, esse deverá ser 181 

remoto, pois é proibido ao aluno da Universidade Federal de Sergipe estar 182 

em atividade presencial. Ainda sobre essa questão, o Conselheiro Lourival 183 

Santana informou que o estágio do Curso de Licenciatura em História na 184 

modalidade EaD vem ocorrendo de forma remota desde o semestre 185 

passado. Já para o curso presencial o estágio foi suspenso no semestre 186 

passado, o que gerou arrependimento ao DHI pois essa atitude causou 187 

prejuízo aos alunos concludentes deste semestre. Então o DHI resolveu 188 
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aprovar o estágio remoto. O Prof. Ricardo Nascimento  comunicou que os 189 

professores que compõem o corpo docente credenciado do Curso de 190 

Licenciatura em Letras-Português lhe solicitaram repassar ao Diretor do 191 

CONCESAD a insatisfação deles em relação aos problemas ocorridos 192 

durante o semestre letivo 2020.2: pandemia, sistema com problemas 193 

operacionais. Para que a situação não se repita em 2021.1, solicitou ao Prof. 194 

Péricles Morais um esclarecimento sobre a atual situação tecnológica do 195 

CESAD a fim de preparar os professores acerca de possíveis ocorrências 196 

durante este semestre. Em resposta, o Presidente do CONCESAD 197 

mencionou os diversos problemas do NTI: o desligamento voluntário de um 198 

funcionário terceirizado, a dificuldade que a empresa que terceiriza a mão 199 

de obra enfrenta para selecionar profissionais de TI devido ao salário 200 

oferecido pela UFS. Sugeriu uma reunião com os coordenadores de curso e 201 

com a presença do Vice-Diretor do CESAD, da Diretora Pedagógica, do 202 

Coordenador da TI e do Superintendente da STI para apresentar a real 203 

situação do NTI. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do CONCESAD 204 

encerrou esta reunião. E eu, Fabíola Oliveira Criscuolo Melo, Secretária 205 

Executiva/Cesad/UFS, Matrícula Siape 2103221, lavrei esta ata que, após 206 

lida e achada conforme pelos presentes, será assinada por mim, pelo 207 

Presidente do CONCESAD e pelos demais conselheiros.  208 
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 1 

Ata da terceira reunião Ordinária do 2 
Conselho do Centro de Educação a 3 
Distância da Universidade Federal de 4 
Sergipe realizada em 2021. 5 

 6 

Aos sete dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 7 
dezesseis minutos, através do aplicativo Google Meet, reuniu-se 8 
ordinariamente, sob a Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade 9 

Júnior (Presidente do CONCESAD), o Conselho do Centro de Educação a 10 

Distância da UFS para tratar da seguinte pauta: 1. Apresentação do plano de 11 

PDI; 2. Informes; 3. Leitura e Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do 12 
CONCESAD e da 1ª Reunião extraordinária do CONCESAD; 4. Edital de 13 
Transferências Interna da Universidade Aberta do Brasil CESAD; 5. 14 
Encontro Sergipano de educação à Distância ; 6. Proposta de Cursos de 15 
Formação Continuada; 7. Regimento Interno do CESAD; 8. O que ocorrer. 16 

Havendo quórum, o Prof. Péricles iniciou a reunião com a presença dos 17 
seguintes conselheiros: Prof. Dr. Fábio Alves dos Santos – Vice-Diretor do 18 

CESAD; Profª Drª Clotildes Farias de Souza – Diretora Pedagógica do CESAD; 19 
Profª Drª Telma de Carvalho – Coord. do Curso de Bacharelado em 20 

Biblioteconomia; Profª Drª Yana Teixeira dos Reis – Coord. do Curso de 21 
Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Lourival Santana Santos – 22 

Coord. do Curso de Licenciatura em História; Prof. Dr. Fábio dos Santos – 23 
Coord. do Curso de Licenciatura em Matemática; Profª Drª Elaine Cristina 24 

Nogueira Lopes de Lima - Coord. do Curso de Licenciatura em Química; Prof. 25 
Dr. Ricardo Nascimento Abreu – Coord. do Curso de Licenciatura em 26 
Letras/Português; Profª Drª Maria Augusta Rocha Porto – Coord. do Curso de 27 

Licenciatura em Letras Inglês; Profª Drª Valéria Jane Siqueira Loureiro – Coord. 28 
do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol; Prof. Dr. Nelson Orlando 29 

Moreno Salazar – Coord. do Curso de Licenciatura em Física; Prof. Dr. 30 
Christian Jean Marie Boudou – Coord. do Curso de Licenciatura em Geografia; 31 
Prof. Me. Eduardo Alberto da Silva Farias – Coord. do Curso de Bacharelado 32 

em Administração Pública; Prof. Dr. Everaldo Vanderlei - Coord. do Curso de 33 
Licenciatura em Filosofia; Profª Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Polo 34 

Presencial de São Cristóvão e Prof. Marcos Matos Rodrigues – Coord. do Polo 35 

de Apoio Presencial de Colônia Treze (Lagarto), como suplente da Profª 36 

Michelly Almeida Marques – Coord. do Polo de Apoio Presencial de Nossa 37 
Senhora da Glória. No primeiro item da pauta, 1. Apresentação do plano de 38 
PDI o Presidente do CONCESAD comunicou aos conselheiros presentes a 39 
presença do Prof. Dr.Kleber Fernandes de Oliveira, Pró-Reitor de Planejamento 40 
da Universidade Federal de Sergipe, para apresentar o plano de PDI (Plano de 41 

Desenvolvimento Institucional). 2. Informes; 2.1 o Presidente do CONCESAD 42 
comunicou aos conselheiros presentes a reunião com o Reitor da Universidade 43 
Federal de Sergipe, Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho, Vice-Reitor 44 
Prof. Dr. Rosalvo Ferreira Santos sobre o atendimento a plataforma do CESAD 45 
onde ficou acordado a busca de uma empresa prestadora de serviço de TI para 46 
atendimento às demandas da Plataforma Moodle; 2.2 A realização do exame 47 

de proficiência em Línguas Estrangeiras que será realizado pela primeira vez 48 
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de forma remota através do AVA/CESAD; 2.3 Solicitação a CAPES sobre o 49 
andamento do processo de Auditoria, onde o CESAD está aguardando 50 
orientação e o posicionamento da Procuradoria da Universidade Federal de 51 
Sergipe; 2.4 Reunião com o Secretário de Estado da Educação e Cultura 52 

(SEDUC), Prof. Dr. Josué Modesto Subrinho, e equipe da Diretoria do CESAD 53 
para possíveis parcerias em cursos CESAD e SEDUC; 2.5 Comunicou que 54 
está sendo discutido em um GT Nacional o Plano de Reestruturação da EAD 55 
pelo Brasil, tendo o Prof. Dr. Mario Aleluia (UAB/CESAD) como membro; 2.6 56 
Elaboração de um Plano de Reestruturação dos Pólos do CESAD a partir das 57 

visitas técnicas realizadas nos mesmos pela Direção Geral e Direção 58 

Administrativa e Financeira. 3. Leitura e Aprovação da Ata da 2ª Reunião 59 

Ordinária do CONCESAD e da 1ª Reunião extraordinária do CONCESAD. 60 
Como não houve necessidade de leitura da Ata, o presidente do conselho 61 
passou à aprovação desse documento, que foi aceito por unanimidade. Antes 62 
de colocar em apreciação o próximo item da pauta, o Prof. Péricles informou 63 
aos conselheiros que está publicando as Atas aprovadas no portal do CESAD e 64 

optou por compartilhar em formato PDF sem as assinaturas dos conselheiros 65 
para não expô-los. 4. Edital de Transferências Interna da Universidade 66 

Aberta do Brasil CESAD. O Presidente do CONCESAD falou em primeiro 67 
momento sobre a temática e em seguida, franqueou a palavra ao Conselheiro 68 

Prof. Dr. Fábio Alves, a Conselheira Profª Drª Clotildes Farias, ao Conselheiro  69 
Prof. Dr. Ricardo Nascimento e ao Conselheiro Everaldo Vanderlei, onde foi 70 
discutido o perfil do aluno, a logística e as preocupações com a realização do 71 

edital de transferência interna; logo após o Presidente do CONCESAD solicitou 72 

que a proposta fosse discutida em outra reunião e prosseguiu para a pauta 73 
seguinte.  5. Encontro Sergipano de educação à Distância. O Presidente do 74 
CONCESAD concedeu a palavra ao Conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves que 75 

apresentou informações sobre o andamento do evento. 6. Proposta de 76 
Cursos de Formação Continuada. O Presidente do CONCESAD falou sobre 77 

a parceria da Secretaria de Educação de Sergipe e o CESAD para a realização 78 
de cursos, franqueou a palavra para o Prof. Dr. Fábio Alves, que comunicou 79 
que na citada reunião com Secretário de Estado da Educação e Cultura tratou 80 

do interesse em parcerias com a SEDUC  na realização de cursos de formação 81 
continuada para professores da educação Básica na modalidade EAD e Semi 82 

Presencial, em cursos de Pós graduação Lato Sensu para professores da rede 83 

e indagou também ao conselho quanto a possibilidade de novas propostas de 84 

outros cursos, tendo em vista que a secretaria dispõe de interesse e de 85 
recursos. Em seguida o Conselheiro Prof. Dr. Ricardo Nascimento falou sobre 86 
as dificuldades para as ofertas de cursos Lato Sensu e projetos para a 87 
valorização; em seguida foi dada a palavra para Profª Drª Clotildes Farias onde 88 
foi discutido sobre os cursos, parcerias e projetos a ser feito para a melhoria.  89 

7. Regimento Interno do CESAD. O Presidente do CONCESAD abriu os 90 
documentos de revisão do Regime Interno de CESAD feito pelo Prof. Dr. Fábio 91 
Alves e Profª Drª Telma de Carvalho; tendo em vista alguns pontos para 92 
explicação, foi dado a palavra ao Prof. Dr. Fábio Alves onde foram discutidas 93 
algumas propostas, destaques e votação pelos conselheiros sobre os artigos 94 
do Regime Interno do CESAD, sendo eles: Art.5 ; Art.8 Paragrafo único ; Art.11 95 

inciso I; Art.16; Art.22.Em seguida o Presidente do CONCESAD abriu os 96 
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documentos de revisão do Regime Interno de CESAD feito pela Profª Drª 97 
Telma de Carvalho , tendo em vista alguns pontos para explicações, foi dada a 98 
palavra Profª. Drª Telma onde foram discutidas algumas propostas, destaques 99 
e votação pelos conselheiros sobre os artigos do Regime Interno do CESAD, 100 

sendo eles: Sugeriu a correção textual e que as siglas sejam escritas por 101 
extenso. Em seguida, o Prof. Everaldo solicitou uma proposta para alteração do 102 
Art. 23,que foi discutido e votado pelo conselho. Após discussões e votações o 103 
Regime Interno do CESAD foi aprovado.  8. O que ocorrer. A Profª Drª Maria 104 
Augusta Rocha Porto – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Inglês 105 

anunciou que está entregando a coordenação do curso e apresentou seus  106 

agradecimentos. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do CONCESAD 107 

encerrou esta reunião. E eu Lidia da Conceição Lima CESAD-UFS lavrei esta 108 
ata que, após lida e achada conforme pelos presentes, será assinada por mim, 109 
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Ata da quarta reunião ordinária do 1 

Conselho do Centro de Educação a 2 

Distância da Universidade Federal de 3 

Sergipe realizada em 2021. 4 

 5 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através do 6 

aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a Presidência do Prof. Dr. 7 

Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do CONCESAD), o Conselho do Centro 8 

de Educação a Distância da UFS para tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Leitura e 9 

Aprovação da Ata da 3a Reunião Ordinária do CONCESAD; 3. Apresentação do 10 

projeto Reuni Digital; 4. Processo n° 23113.009034/2021-94 (RESULTADO DE 11 

AUDITORIA REFERENTE A GESTÃO ACADÊMICA DO ENSINO A DISTÂNCIA NA UFS 12 

SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO  BRASIL (UAB) - CAPES/AUDITORIA INTERNA; 5. 13 

Evasão dos Alunos; 6. Retificação do Calendário Acadêmico; 7. E D I T A L Nº 1/2021, 14 

17 DE JULHO DE 2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CREDENCIAMENTO 15 

DE PROFESSORES APTOS A EXERCER FUNÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS NOS POLOS 16 

DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL; 8. O que ocorrer. Havendo quórum, o Prof. 17 

Péricles iniciou a reunião com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Dr. Fábio 18 

Alves dos Santos – Vice-Diretor do CESAD; Prof.ª Drª Clotildes Farias de Souza – 19 

Diretoria Pedagógica do CESAD; Prof.ª Drª Telma de Carvalho – Coord. do Curso de 20 

Bacharelado em Biblioteconomia; Prof.ª Drª Yana Teixeira dos Reis – Coord. do Curso 21 

de Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Fábio dos Santos – Coord. do Curso de 22 

Licenciatura em Matemática; Prof.ª Drª Elaine Cristina Nogueira Lopes de Lima - Coord. 23 

do Curso de Licenciatura em Química; Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu – Coord. do 24 

Curso de Licenciatura em Letras/Português; Prof.ª Marlene de Almeida – Coord. do 25 

Curso de Licenciatura em Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria Jane Siqueira Loureiro – 26 

Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol; Prof. Dr. Nélson Orlando Moreno 27 

Salazar – Coord. do Curso de Licenciatura em Física; Prof. Dr. Christian Jean Marie 28 

Boudou – Coord. do Curso de Licenciatura em Geografia; Prof. Me. Eduardo Alberto da 29 

Silva Farias – Coord. do Curso de Bacharelado em Administração Pública; Prof. Dr. 30 

Everaldo Wanderley de Oliveira – Coord. do Curso de Licenciatura em Filosofia; Prof.ª 31 

Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Polo Presencial de São Cristóvão e Prof. Marcos 32 

Matos Rodrigues – Coord. do Polo de Apoio Presencial de Colônia Treze (Lagarto), 33 

como suplente da Prof.ª Michelly Almeida Marques – Coord. do Polo de Apoio 34 

Presencial de Nossa Senhora da Glória;. No primeiro item da pauta. 1. Informes da 35 

Direção do CESAD: 1) o Presidente do CONCESAD comunicou aos conselheiros 36 

presentes a realização da vacinação contra a COVID-19 dos servidores, terceirizados e 37 

bolsistas do CESAD/UAB. 2) deu boas- vindas a Prof.ª Drª. Marlene de Almeida, que 38 

fará parte do Conselho ao assumir a Coordenação do Curso LETRAS-INGÊS e propagou 39 

seus votos de agradecimento à Prof.ª Drª. Maria Augusta pela atuação na coordenação 40 

do citado curso e no âmbito desse Conselho.  3) Informou a contratação de mais um 41 

funcionário terceirizado para atuação do Núcleo de Tecnologia da Informação, da 42 

possibilidade da atuação de uma servidora do quadro da UFS para prestar auxílio na 43 

plataforma até o fim do período e das providências adotadas para contratação de mais 44 
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um profissional para prestar auxílio na plataforma até o fim do período e a elaboração 45 

de novos projetos juntamente com o Prof. DR. Mario Aleluia. 4) Comunicou o fim das 46 

visitas aos Polos de Apoio Presencial e que nas próximas reuniões do conselho será 47 

apresentado um diagnóstico e o plano de restruturação dos mesmos. 5) Noticiou que 48 

foi realizada uma reunião do projeto Reuni Digital com o Prof. Dr. Mario Aleluia 49 

juntamente com o Reitor em Exercício (Prof. Dr. Rosalvo Santos), pró-reitores, 50 

Coordenadores da UAB, Superintendência da STI e assessores do Gabinete do Reitor, 51 

na qual foi feita uma ampla discussão sobre o citado projeto. 6) Comunicou que no dia 52 

22/07/2021 juntamente com Reitor da Universidade Federal de Sergipe (Prof. Dr. 53 

Valter Joviniano Santana Filho), terá uma audiência em Brasília/DF com Diretor da 54 

CAPES, Prof. DR. Luiz Lira onde serão levadas uma série de demandas do CESAD e da 55 

UAB; 7) A realização exitosa do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (EPLE) na 56 

modalidade remota pela POSGRAP em parceria com o CESAD no âmbito do Ambiente 57 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 8) O Presidente do CONCESAD concedeu a palavra ao 58 

Prof. Dr. Everaldo Vanderlei que falou sobre a reformulação e melhoria do Orbi, 59 

solicitando ao Prof. Dr. Mário Aleluia que seja implementada no Orbi ferramenta para 60 

compensação de horas eventualmente não cumpridas por parte dos tutores; " em 61 

seguida foi dada a palavra ao Prof. Dr. Ricardo Nascimento que indagou sobre a 62 

mobilização para o conselho do CESAD ter representantes nos conselhos superiores da 63 

Universidade Federal de Sergipe. 9) O Presidente do CONCESAD comunicou que estará 64 

de férias no período de 02-08 a 16/08 e o Prof. Dr. Fábio Alves dos Santos assumirá a 65 

direção do CESAD;  2. Leitura e Aprovação da Ata da 3a Reunião Ordinária do 66 

CONCESAD. Como não houve necessidade de leitura da Ata, O Presidente do 67 

CONCESAD passou à aprovação desse documento, que foi aceito por unanimidade. 68 

Antes de colocar em apreciação o próximo item da pauta, o Prof. Péricles informou aos 69 

conselheiros que está publicando as Atas aprovadas no portal do CESAD e optou por 70 

compartilhar em formato PDF sem as assinaturas dos conselheiros para não expor os 71 

mesmos e que a gravação está sendo realizada apenas para título de elaboração 72 

desses documentos. 3) Apresentação do projeto Reuni Digital o Presidente do 73 

CONCESAD concedeu a palavra ao Prof. Dr. José Mario Aleluia que iniciou 74 

apresentando slides aos conselheiros com os principais pontos desse projeto. O 75 

docente começou parabenizando ao conselho e deu continuidade falando sobre o 76 

surgimento e quais são as metas do projeto, destacando que  esse visa acabar com a 77 

fronteira entre o ensino presencial e o ensino EAD, conforme tem ocorrido último ano, 78 

principalmente na rede particular de ensino. Em continuidade o professor destacou 79 

que nenhuma Universidade será obrigada a aderir ao projeto. Porém, acredita que os 80 

recursos só serão destinados para aquelas que fizeram a adesão ao mesmo. Destacou 81 

os objetivos desse projeto, com ênfase na expansão das na Educação Superior a 82 

Distância na modalidade EAD nas Universidades Federais. Após essa breve exposição, o 83 

Presidente do CONCESAD concedeu a palavra para os demais conselheiros para se 84 

pronunciarem sobre esse novo projeto. O Conselheiro Prof. Dr. Everaldo Vanderlei 85 

parabenizou a iniciativa da discussão de tal Projeto no âmbito do CONCESAD. Como o 86 

Projeto pode alterar o regime de trabalho e de contratação dos professores, dentre 87 

outras alterações profundas, parece se tratar de uma Reforma Universitária, ainda que 88 
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com outro nome. Tudo isso certamente demandará novas discussões. Em continuidade 89 

o Prof. Dr. Maria Aleluia retomou a palavra expressando a sua surpresa sobre o projeto 90 

e o seu ponto positivo. O conselheiro Prof. Dr. Nélson Orlando indagou sobre seus 91 

benefícios e suas dificuldades. Não havendo mais manifestações o Presidente  92 

comunicou que será marcado uma nova reunião exclusiva para uma discussão mais 93 

ampla do Reuni Digital e fez seus agradecimentos ao professor Mario Aleluia; 4. 94 

Processo n° 23113.009034/2021-94 (RESULTADO DE AUDITORIA REFERENTE A 95 

GESTÃO ACADÊMICA DO ENSINO A DISTÂNCIA NA UFS SISTEMA UNIVERSIDADE 96 

ABERTA DO BRASIL (UAB) - CAPES/ AUDITORIA INTERNA. O Presidente informou 97 

sobre o parecer da CAPES e os encaminhamentos adotados em relação ao processo. 98 

Esse encontra-se em análise na Auditoria Interna após despachos e encaminhamentos 99 

da Direção do CESAD, Procuradoria Geral e Gabinete do Reitor. Em seguida concedeu a 100 

palavra aos conselheiros. O Prof. Everaldo Oliveira destacou o teor dos documentos 101 

enviados para a CAPES e a resposta desta. Com relação ao processo N.º 102 

23113.009034/2021-94 da AUDINT, o professor constata que não foram incluídos no 103 

processo os Anexos I a V referidos na página 2 do mesmo. Solicitado, por isso, que o 104 

CONCESAD demande a inclusão de tais anexos no processo, para completá-lo. Em 105 

seguida o Professor agradeceu pelo compromisso e transparência do CESAD quanto ao 106 

tratamento do assunto. 5. Evasão dos Alunos O Presidente tratou da significativa 107 

quantidade de alunos que se evadiram dos cursos. A conselheira Prof.ª Clotildes Farias 108 

apresentou dados da evasão discente no ano de 2021, suas preocupações e quais 109 

atitudes a serem tomadas nesse momento. Os conselheiros Prof. Everaldo Oliveira e 110 

Prof. Dr. Ricardo Nascimento falaram sobre as dificuldades, situação e novas 111 

estratégias para diminuir a evasão dos alunos. A conselheira Prof.ª Telma de Carvalho 112 

abordou sobre a evasão no curso de Biblioteconomia. O conselheiro  Prof. Fábio Alves 113 

destacou que a evasão dos cursos não é uma novidade em 2021 e que esse problema 114 

está sendo recorrente. Destacou dados de algumas pesquisas de anos anteriores, 115 

indicando a necessidade de revisão dos projetos pedagógico dos cursos. A conselheira 116 

Prof.ª Clotildes Farias tratou das dificuldades dos tutores bolsistas e suas baixas 117 

remunerações, das limitações administrativas, dos aspectos pedagógicos, da 118 

reorganização dos projetos dos cursos, da necessidade de restruturação dos Polos, das 119 

relações políticas com as prefeituras e do fortalecimento do sistema UAB. O Presidente 120 

propôs como encaminhamento a elaboração de uma minuta de Edital de transferência 121 

interna, que será discutida na próxima reunião do conselho, proposta aprovada pelo 122 

Conselho. 6. Retificação do Calendário Acadêmico o Presidente concedeu a palavra a 123 

Prof.ª Clotildes Farias, que indagou sobre a circulação de mais de um calendário 124 

acadêmico; falou sobre as mudanças das datas das APs e tirou as dúvidas da 125 

conselheira Prof.ª Telma de Carvalho sobre a mudança das APs. O conselheiro Prof. 126 

Fábio Alves falou sobre a solução mais viável para a mudança das APs. O Presidente 127 

destacou o empenho dos coordenadores  dos cursos para o êxito das avaliações 7. E D 128 

I T A L Nº 1/2021, 17 DE JULHO DE 2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 129 

CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES APTOS A EXERCER FUNÇÃO DE TUTORES 130 

PRESENCIAIS NOS POLOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL Acadêmico O 131 

Presidente concedeu a palavra à conselheira  Prof.ª Clotildes Farias, que   abordou a 132 
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importância e urgência do encaminhamento do Edital. A conselheira Prof.ª Eliane 133 

Nazário dos Santos indagou sobre alguns pontos do edital e dificuldades no Polo de 134 

São Cristóvão. O conselheiro Prof. Fábio Alves ressaltou as responsabilidades dos 135 

tutores e seu regimento. O Presidente colocou em votação aos conselheiros e indagou 136 

que estaria aberto se algum conselheiro quisesse se candidatar a condição de suplente 137 

ou titular da comissão do citado processo seletivo. Após deliberações, o Conselho 138 

aprovou a seguinte comissão: Profa. Dra. Rosemeire Macedo Costa (Presidente: II – 139 

Profa. Dra. Maria José Nascimento Soares (Primeira examinadora). III – Prof. Dr. 140 

Lourival Santana (Segundo examinador). IV – Prof. Dr. Nélson Orlando Moreno Salazar 141 

(Primeiro suplente). V – Profa. Dra. Valéria Jane Siqueira Loureiro (Segunda suplente). 142 

8. O que ocorrer. Os conselheiros Prof.  Ricardo Nascimento, Prof.  Fábio Alves e Prof.ª  143 

Clotildes Farias discutiram sobre dúvidas de documentação e fiscalização das salas 144 

virtuais; a conselheira Prof.ª Telma de Carvalho tratou sobre o funcionamento das 145 

bibliotecas nos Polos do CESAD, com ênfase na ausência de bibliotecários atuando 146 

nessas unidades. Quis saber como estão essas bibliotecas e se têm sido utilizadas, pois 147 

existe um entendimento de que as prefeituras locais deveriam dar manutenção a elas, 148 

inclusive com coleções e contratação de pessoal, incluindo o bibliotecário. Destaca que 149 

pela Lei 8.042 de 1962, que rege a profissão de bibliotecário reza que toda biblioteca 150 

deve ser administrada por um bibliotecário. Salienta, ainda, que esses locais deveriam 151 

servir de estágio para os alunos, futuramente. Quanto à fiscalização do AVA das 152 

disciplinas, por parte dos Coordenadores dos Cursos, o conselheiro Prof. Everaldo 153 

Vanderlei destacou que o "Termo de compromisso do Bolsista" da CAPES para os 154 

Coordenadores dos Cursos já traz essa possibilidade. Não se trata apenas de 155 

fiscalização em sentido estrito, pois essa atuação dos Coordenadores é importante 156 

também para auxílio e orientação dos professores na programação do AVA.O 157 

conselheiro Prof.  Everaldo Vanderlei destacou sobre o termo de compromisso dos 158 

professores e orientação na plataforma virtual. O conselheiro Prof. Fábio Alves  159 

ressaltou sobre o uso das bibliotecas e seus acervos.  160 

Nada havendo mais a tratar, o Presidente do CONCESAD encerrou esta reunião. E eu 161 

Lídia da Conceição Lima CESAD-UFS lavrei esta ata que, após lida e achada conforme 162 

pelos presentes, será assinada por mim, pelo Presidente do CONCESAD e pelos demais 163 

conselheiros. 164 
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Ata da quinta reunião ordinária do 1 

Conselho do Centro de Educação a 2 

Distância da Universidade Federal de 3 

Sergipe realizada em 2021.  4 

Aos trinta dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, as quatorze horas, 5 

através do aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a Presidência 6 

do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do CONCESAD), o 7 

Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para tratar da seguinte 8 

pauta: 1. Informes; 2. Leitura e Aprovação da Ata da 4a Reunião Ordinária 9 

do CONCESAD; 3.PROCESSO SELETIVO DE PREENCHIMENTO DE 10 

VAGAS OCIOSAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA PARA 11 

INGRESSO NO PERÍODO LETIVO 2021.2 POR TRANSFERÊNCIA 12 

INTERNA; 4. O que ocorrer. Havendo quórum, o Prof. Péricles Andrade 13 

iniciou a reunião com a presença dos seguintes conselheiros: Prof.ª Drª 14 

Clotildes Farias de Souza – Diretoria Pedagógica do CESAD; Prof.ª Drª Telma 15 

de Carvalho – Coord. do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia; Prof.ª Drª 16 

Yana Teixeira dos Reis – Coord. do Curso de Licenciatura em Ciências 17 

Biológicas; Prof. Dr. Fábio dos Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em 18 

Matemática; Prof.ª Drª Elaine Cristina Nogueira Lopes de Lima - Coord. do 19 

Curso de Licenciatura em Química; Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu – 20 

Coord. do Curso de Licenciatura em Letras/Português; Prof.ª Marlene de 21 

Almeida – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria 22 

Jane Siqueira Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol; 23 

Prof. Dr. Nélson Orlando Moreno Salazar – Coord. do Curso de Licenciatura 24 

em Física; Prof. Dr. Christian Jean Marie Boudou – Coord. do Curso de 25 

Licenciatura em Geografia; Prof. Me. Eduardo Alberto da Silva Farias – Coord. 26 

do Curso de Bacharelado em Administração Pública; Prof. Lourival - Coord. do 27 

Curso de Licenciatura em História ; Prof. Dr. Everaldo Wanderley de Oliveira- 28 

Coord. do Curso de Licenciatura em Filosofia; Prof.ª Eliane Nazário dos Santos 29 

– Coord. do Polo Presencial de São Cristóvão e Prof. Marcos Matos Rodrigues 30 

– Coord. do Polo de Apoio Presencial de Colônia Treze (Lagarto), como 31 

suplente da Prof.ª Michelly Almeida Marques – Coord. do Polo de Apoio 32 

Presencial de Nossa Senhora da Glória;. No primeiro item da pauta. 1. 33 

Informes da Direção do CESAD: 1) o Presidente do CONCESAD comunicou 34 

aos conselheiros presentes à audiência com o Diretor Geral da Educação a 35 

Distância da CAPES, Prof. Dr. Luiz Alberto Rocha de Lira (Coordenador Geral 36 

de Programas e Cursos em Ensino a Distância/CAPES), onde foi colocada e 37 

discutidas várias pautas e a liberação de recursos financeiros. Comunicou 38 

sobre o tempo de oferta dos cursos da Universidade Aberta do Brasil-UAB em 39 

comparação com os cursos presenciais. O Presidente do CONCESAD 40 

Comunicou sobre a possibilidade de Abertura de Edital UAB/CAPES, que 41 
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deverá abranger cursos de graduação e formação continuada, “principalmente 42 

para formação de gestores educacionais’’ e uma série de cursos voltados para 43 

o setor produtivo. Conforme informação do Prof. Luiz Lira, a minuta encontra-se 44 

em processo de finalização. O Presidente do CONCESAD comunicou sobre a 45 

possibilidade de uma iniciação científica e projeto de extensão com recursos do 46 

SISUAB e um plano-piloto de apoio financeiro aos estudantes. O Presidente 47 

concedeu a palavra ao Conselheiro Prof. Everaldo Vanderlei para tirar dúvidas 48 

sobre o novo processo seletivo. O Presidente do CONCESAD Comunicou a 49 

ausência do Conselheiro Prof. Fábio Alves e da Conselheira Profª Rosemeire 50 

Macedo, nessa reunião em decorrência da participação de ambos em banca de 51 

qualificação junto ao PROHIS-UFS. O Presidente concedeu a palavra a Profª 52 

Clotildes Farias para tratar da abertura do novo processo seletivo UAB/CAPES 53 

e das medidas a serem tomadas no âmbito do CESAD. O Presidente retomou 54 

a palavra falando sobre as vagas que serão destinadas para a próxima 55 

seleção, como serão implementadas e que devem ser discutidas novamente 56 

em uma outra reunião desse Conselho que que serão encaminhadas à 57 

CAPES. O Presidente do CONCESAD concedeu a palavra ao conselheiro Prof. 58 

Everaldo Vanderlei, que destacou a importância de solicitar, em um próximo 59 

Edital UAB, ao menos um número mínimo de vagas para os cursos existentes 60 

no CESAD que, eventualmente, não estejam entre as prioridades anunciadas 61 

pela CAPES/UAB. Assim, esses cursos não seriam descontinuados nem 62 

desmobilizados e poderiam seguir funcionando e cumprindo sua missão.  63 

 O Presidente concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Lourival que opinou e 64 

falou sobre algumas ações e sugestões para a abertura do quantitativo de 65 

vagas do novo processo seletivo. 2) ENADE. O Presidente comunicou sobre o 66 

encaminhamento de memorando enviado aos novos diretores de centros 67 

informando os contatos dos novos coordenadores de curso. O Presidente 68 

concedeu a palavra ao Conselheiro ProfProfProf. Lourival que falou sobre a 69 

preocupação em relação ao ENADE e sobre o reconhecimento dos cursos a 70 

distância no CECH. O Presidente do comunicou que na próxima semana será 71 

marcada uma reunião com todos os diretores de centro. O presidente 72 

concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Everaldo Vanderlei que falou sobre a 73 

sua participação nas reuniões da DIRES e sobre as atribuições dos cursos no 74 

CESAD. O Presidente retomou a palavra falando sobre o papel do CESAD 75 

dentro da Universidade Federal de Sergipe e que a unidade está à disposição 76 

para colaborações nos procedimentos relativos ao ENADE. 3) O Presidente 77 

comunicou a abertura de dois editais: 1-  Processo Seletivo Simplificado para 78 

Credenciamento de Professores Aptos a Exercer Função de Tutores 79 

Presenciais nos polos da UAB, no âmbito da Universidade Federal de Sergipe 80 

(UFS) com o quantitativo de 223 inscritos e 2-  Processo Seletivo Simplificado 81 

para Credenciamento de Professores Aptos a Exercer função de Coordenador 82 
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do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Aberta 83 

do Brasil (UAB), no âmbito do Centro de Educação Superior a Distância 84 

(CESAD), da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O Presidente informou 85 

que será apresentado ao Conselho e aos demais a atualização pelo 86 

NTI/CESAD do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA). O Presidente 87 

comunicou a aprovação do Regimento do CESAD pelo CONSU em reunião 88 

ordinária realizada em 27 de agosto de 2021. O Presidente concedeu a palavra 89 

aos Conselheiros Prof. Everaldo Vanderlei e Prof. Lourival, que solicitaram 90 

esclarecimentos sobre a indicação e a duração dos mandatos dos novos 91 

representantes externos para compor este Conselho. 2. Leitura e Aprovação da 92 

Ata da 4a Reunião Ordinária do CONCESAD o conselheiro Prof. Everaldo 93 

Vanderlei sugeriu uma reformulação de três pontos da Ata anterior da 4a 94 

Reunião Ordinária do CONCESAD, que foram atendidas pelo Presidente. Em 95 

seguida a Ata foi aprovada por unanimidade. 3. PROCESSO SELETIVO DE 96 

PREENCHIMENTO DE VAGAS OCIOSAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO A 97 

DISTÂNCIA PARA INGRESSO NO PERÍODO LETIVO 2021.2 POR 98 

TRANSFERÊNCIA INTERNA. O Presidente concedeu a palavra a Profa. Telma 99 

de Carvalho, que comunicou que em reunião com o Colegiado do Curso de 100 

Biblioteconomia foi questionado se o curso não poderia estar também sendo 101 

contemplado neste novo edital de transferência interna, uma vez que alguns 102 

alunos manifestaram interesse em cursar Biblioteconomia. A mesma informou 103 

que fez uma consulta a Diretoria Pedagógica do CESAD, que indicou que o 104 

pleito fosse trazido para essa reunião do CONCESAD. O presidente da 105 

CONCESAD concedeu a palavra à Profa. Clotildes Farias, que fez os seguintes 106 

destaques ao citado edital: 1) que o período para realização desse processo 107 

precisa ser realizado após o encerramento do semestre atual, quando os 108 

processos de exclusão pelo DAA já aconteceram. A Conselheira observou a 109 

situação dos alunos que deveriam ter sido jubilados em 2020.2 e que ainda não 110 

foram excluídos pelo DAA. Destacou que na UFS, as ofertas semestrais de 111 

disciplinas dos cursos àdistância baseiam-se nas normas do Programa 112 

Universidade Aberta do Brasil, sendo estritamente orientada pela sequência 113 

curricular de cada curso, prevendo-se em 2021.2 somente a oferta de 114 

disciplinas do 3º período curricular e, assim, sucessivamente. O Presidente 115 

concedeu a palavra ao Prof. Everaldo Vanderlei, que indagou sobre como 116 

funciona o prazo de integralização curricular do aluno que se transfere para um 117 

curso nessas condições. Essa questão foi discutida pelo Conselheiro Prof. 118 

Lourival e pela Conselheira Profa. Clotildes Farias. Em seguida o Presidente do 119 

CONCESAD sugeriu a inclusão, no edital de vagas, do Curso de 120 

Biblioteconomia, conforme solicitado pela Conselheira Profa. Telma de 121 

Carvalho. A inclusão foi aprovada pelo Conselho. O Presidente coloca o edital 122 

em regime de votação, que teve aprovação por unanimidade. 4. O que 123 
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ocorrer. O Presidente concedeu a palavra para a Profa. Telma de Carvalho 124 

que comentou sobre dois projetos que criaram: O primeiro refere-se ao Boas-125 

Vindas ao Semestre” que ocorre em todo início de período, onde são trazidos 126 

nomes expoentes da Biblioteconomia para uma conversa com os alunos a fim 127 

deque tenham visão ampliada da área. O segundo acontece a cada final de 128 

período e se chama “E o semestre foi...reflexões” cujo objetivo é reunir alunos, 129 

professores, tutores e coordenação dos cursos à distância e presencial para 130 

uma conversa com os alunos sobre o andamento do período, identificando 131 

necessidades e dúvidas. Informa que este último evento ocorrerá no dia 09/09 132 

e gostaria de fazer a divulgação no site do CESAD e pergunta para quem deve 133 

encaminhar a solicitação. O Prof. Péricles fornece o e-mail de contato da 134 

pessoa para a Profa. Telma, que agradece. A Conselhira Profa. Clotildes Farias 135 

e o Conselheiro Prof. Lourival trataram das ofertas de disciplinas, das bolsas e 136 

do calendário acadêmico. Os conselheiros discutiram sobre a forma de como 137 

serão as próximas reuniões do conselho. A Conselheira Prof.ª Clotildes Farias 138 

fez seus agradecimentos ao Conselheiro Prof. Fábio dos Santos, Coordenador 139 

Interino do Curso de Matemática pelo seu excelente empenho para com o 140 

mesmo. O Presidente concedeu a palavra à conselheira Prof.ª Telma de 141 

Carvalho, que indagou uma dúvida sobre os alunos que estão em tramitação 142 

da AP3 e se os tutores poderiam lançar as notas; As questões supracitadas 143 

foram prontamente respondidas pela  Conselheira Profa. Clotildes Farias. Nada 144 

havendo mais a tratar, o Presidente do CONCESAD encerrou esta reunião, que 145 

lavrou esta ata que, após lida, discutida e aprovada pelos presentes, será 146 

assinada pelos demais conselheiros. 147 
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Ata da sexta reunião ordinária do 1 

Conselho do Centro de Educação a 2 

Distância da Universidade Federal de 3 

Sergipe realizada em 2021.  4 

Aos vinte dias do mês de setembro, de dois mil e vinte e um, às quatorze 5 

horas, mediante o aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a 6 

Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do 7 

Concesad), o Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para tratar 8 

das seguintes pautas: 1. Informes; 2. Leitura e Aprovação da Ata da 5ª 9 

Reunião Ordinária do CONCESAD; 3. Apresentação da nova atualização 10 

do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizado); 4.Entidade que será indicada 11 

para nomear o membro e o suplente do CONCESAD ; 5. Calendário 12 

Acadêmico CESAD 2021.2; 6. Edital de transferência interna; 7. Oferta 13 

Universidade Aberta CESAD 2021.2 demandas e providências; 8. O que 14 

ocorrer. Com o advento do quórum, o Prof. Péricles iniciou a reunião com os 15 

seguintes conselheiros: Prof.ª Drª Clotildes Farias de Souza – Diretoria 16 

Pedagógica do CESAD; Prof.ª Drª Telma de Carvalho – Coord. do Curso de 17 

Bacharelado em Biblioteconomia; Prof.ª Drª Yana Teixeira dos Reis – Coord. 18 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Fábio dos Santos – 19 

Coord. do Curso de Licenciatura em Matemática; Prof.ª Drª Elaine Cristina 20 

Nogueira Lopes de Lima - Coord. do Curso de Licenciatura em Química; Prof. 21 

Dr. Ricardo Nascimento Abreu – Coord. do Curso de Licenciatura em 22 

Letras/Português; Prof.ª Marlene de Almeida – Coord. do Curso de Licenciatura 23 

em Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria Jane Siqueira Loureiro – Coord. do Curso 24 

de Licenciatura em Letras Espanhol; Prof. Dr. Nélson Orlando Moreno Salazar 25 

– Coord. do Curso de Licenciatura em Física; Prof. Dr. Christian Jean Marie 26 

Boudou? – Coord. do Curso de Licenciatura em Geografia; Prof. Me. ? Eduardo 27 

Alberto da Silva Farias – Coord. do Curso de Bacharelado em Administração 28 

Pública; Prof. Dr. Lourival - Coord. do Curso de Licenciatura em História; Prof. 29 

Dr. Everaldo Wanderley de Oliveira- Coord. do Curso de Licenciatura em 30 
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Filosofia; Prof.ª ? Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Polo Presencial de 31 

São Cristóvão e Prof. ? Marcos Matos Rodrigues – Coord. do Polo de Apoio 32 

Presencial de Colônia Treze (Lagarto), como suplente da Prof.ª? Michelly 33 

Almeida Marques – Coord. do Polo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da 34 

Glória. 1) Posse das Conselheiras e Conselheiros do CONCEDAD. O 35 

Presidente do Concesad informou aos conselheiros à restituição do conselho 36 

do CESAD a partir do aprovado em 27 de Agosto de 2021, mediante a 37 

Resolução 23/2021/Cônsul, que aprova o regime interno do CESAD no artigo 38 

7ª do Conselho do Centro de Educação a Distância, no qual os membros do 39 

Concesad assinarão o termo de posse, tendo os mandatos validade enquanto 40 

cada membro ocupar os respectivos cargos e funções, salvo para os 41 

representantes externos, cujas validades serão de dois anos. O Presidente do 42 

Concesad então concedeu a posse aos conselheiros do Concesad. 2). 43 

Informes. 1) O Presidente do Concesad informou a finalização e publicação do 44 

resultado final do Processo Seletivo de Tutores Presenciais para os polos de 45 

apoio presencial, e informou ainda que os classificados serão convocados para 46 

a formação de Tutoria. 2) O Presidente informou a conclusão do Processo 47 

Seletivo de Coordenador do Curso de Matemática, cujo resultado final ficou sob 48 

a responsabilidade do Prof. Dr. Fábio dos Santos, que será convocado pela 49 

Diretoria administrativa financeira do coordenador do curso de Matemática??? 50 

– confuso aqui, Prof. Dr. Fábio dos Santos, que será convocado brevemente 51 

para entregar a documentação. 3) O Presidente informou as providências 52 

adotadas para realização, nos próximos meses, da 2ª Edição do Exame de 53 

Proficiência de Línguas Estrangeiras em formato remoto pelo CESAD, em 54 

parceria com a POSGRAP. 4) O Presidente informou o retorno gradativo do 55 

trabalho dos técnicos administrativos, que seguirá os protocolos de segurança 56 

da Universidade Federal de Sergipe. Em seguida, o Presidente do Concesad 57 

concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, que indagou 58 

acerca da situação dos alunos jubilados. O Presidente do Concesad pediu 59 

desculpas e citou que a situação desses alunos será pontuada adiante, 60 
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havendo, portanto, a inclusão desse assunto como um dos itens nesta pauta. 61 

5) A conselheira Profª Drª Marlene pontuou a falha de reuniões entre o 62 

departamento e o Concesad, destacando a necessidade de uma comunicação 63 

mais assídua, principalmente para tratar de datas e reuniões 2. Leitura e 64 

Aprovação da Ata da 5a Reunião Ordinária do CONCESAD. O Presidente 65 

do Concesad informou a incorporação de correções do conselheiro Prof. Dr. 66 

Everaldo Vanderlei e da conselheira Profª Drª Telma de Carvalho. Assim, o 67 

Presidente sugeriu a transferência da leitura e aprovação desta ata para a 68 

próxima reunião, cuja proposta foi acatada pelos conselheiros. O Presidente do 69 

Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr Antônio Ponciano, que 70 

sugeriu aos conselheiros que encaminhassem as observações e sugestões 71 

para a ata anterior? e posteriores. 3. Apresentação da Atualização do AVA 72 

(Ambiente Virtual de Aprendizado).  O Presidente informou a saída do 73 

profissional de TI, João Victor. A palavra seguinte foi concedida ao Prof. Dr. 74 

Mário Aleluia e ao profissional da TI, João Victor. Ambos apresentaram 75 

brevemente a atualização da plataforma AVA (Ambiente Virtual de 76 

Aprendizado), para a qual foi divulgada a atualização e melhoramento das 77 

habilidades, e possibilidade de melhor acessibilidade pelos alunos. Com uma 78 

proposta para o século vinte e um, foi apresentado um novo mobile de 79 

chamada. Além de outros componentes demonstrados, professor e técnico 80 

também responderam às dúvidas de alguns conselheiros. O Presidente do 81 

Concesad informa que, em geral, a estrutura do AVA, que já dura uns 15 anos, 82 

será mantida. O que será feito é uma atualização, embora saibamos que 83 

muitos usuários precisarão de tempo para se adaptar à nova plataforma. A 84 

atualização vem para otimizar principalmente a plataforma em formato de 85 

Smartfone, considerando o alto índice de acesso pelo celular. 4. Indicação e 86 

aprovação de entidade externas para indicação de dois membros titular e 87 

suplente para composição com CONCESAD: O  Presidente do Concesad 88 

informa, segundo o item 8ª da resolução do CESAD, sua sugestão de que a 89 

entidade indicada escolhida fosse a Secretaria Estadual de Educação-SEDUC 90 
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e, devido à parceria da UFS com esta secretaria, solicitamos à secretaria para 91 

fazer a indicação de dois membros para fazer a composição do Concesad, 92 

reiterando que os mandatos sejam de dois anos. O Presidente do CONCESAD 93 

colocou em discussão a proposta em que o conselheiro Prof. Dr. Everaldo 94 

Vanderlei tirou algumas dúvidas acerca da indicação e duração de cada 95 

mandato, em seguida, concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Ponciano 96 

Bezerra, que enfatizou a sugestão do presidente do Concesad devido à relação 97 

histórica da Secretaria Estadual de Educação-SEDUC com o CESAD/ UAB 98 

sendo, nesse momento, a melhor instituição a ser escolhida. Em seguida, o 99 

Presidente do Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Fábio 100 

Alves, que também fortaleceu a indicação, pauta que foi colocada em votação. 101 

5. Calendário Acadêmico CESAD 2021.2. O Presidente do Concesad 102 

concedeu a palavra à conselheira Prof.ª Dr.ª Clotildes Farias, que iniciou a 103 

apresentação do calendário acadêmico. A professora trouxe a minuta dos 104 

prazos das atividades semestral e destacou o início e fim do período. O 105 

Presidente do Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Lourival 106 

Santana, que tirou dúvidas acerca dos dias letivos do semestre posterior e do 107 

total de bolsas a serem pagas. O professor manifestou-se em desacordo com 108 

os dias letivos. Em seguida, o conselheiro Prof. Dr. Fabio Alves explicou o caso 109 

do período de dias letivos, que está dentro do estabelecido pela legislação. O 110 

professor ainda comentou o pagamento das bolsas dentro desse período, e 111 

enfatizou não haver prejuízo de recebimento de bolsa, ou prejuízos aos alunos 112 

do CESAD. Em seguida, o assunto continuou sendo discutido com os 113 

conselheiros Prof. Dr Lourival Santana, o conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves e a 114 

conselheira Prof.ª Dr.ª Clotildes Farias. Em continuidade, o conselheiro Prof. 115 

Dr. Everaldo Vanderlei colocou em discussão o fato de estar preocupado com o 116 

encurtamento dos dias letivos, em consequência das datas festivas de fim de 117 

ano e férias coletivas dos docentes no início do ano. Em seguida, finalizou com 118 

a afirmação de que compreende a nova medida a ser adotada. O conselheiro 119 

Prof. Dr. Fabio Alves voltou a explicar o início e fim do semestre letivo, e 120 
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também respondeu às dúvidas do conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, 121 

acerca da quantidade de semanas letivas. O Presidente do Concesad 122 

concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Everaldo Vanderlei, que colocou 123 

em discussão o planejamento acadêmico devido ao encurtamento dos dias 124 

letivos e as mudanças no sistema para que o planejamento acadêmico se 125 

adeque ao novo encurtamento. O Presidente do Concesad concedeu a palavra 126 

à conselheira Prof.ª Dr.ª Clotildes Farias, que iniciou explicando a adaptação 127 

das semanas letivas, além de comentar as razões pelas quais houve esse 128 

encurtamento, que seriam, principalmente, as condições da logística 129 

administrativa. Em continuidade, a professora concordou com a necessidade 130 

de uma capacitação para os professores na plataforma AVA. A professora 131 

também citou estar muito entusiasmada com a atualização da plataforma AVA, 132 

com a qual será possível organizar melhor o planejamento acadêmico. O 133 

conselheiro Prof. Dr. Fabio Alves, devido a determinadas discordâncias acerca 134 

do calendário acadêmico, sugeriu que o conselho avaliasse receber novas 135 

propostas. Em continuidade, o Presidente do Concesad enfatizou que o 136 

conselho está aberto para discussões e novas propostas. Em seguida, foi 137 

colocada uma segunda proposta pelo conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, 138 

que altera a quantidade dos dias letivos. O Presidente do Concesad colocou as 139 

duas propostas em votação: Proposta número Um (Diretoria Pedagógica) e 140 

Proposta número Dois (Conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana), diante das 141 

quais os conselheiros votaram e optou, a maioria, pela proposta número Um 142 

(Diretoria Pedagógica). O Presidente do Concesad concedeu a palavra ao Prof. 143 

Dr. Everaldo Vanderlei, que indagou se o sistema viria com a nova quantidade 144 

de semanas no arquivo de planejamento acadêmico, previsto para a nova 145 

proposta. Assim, a conselheira Prof.ª Dr.ª Clotildes Farias esclareceu que sim, 146 

pois será reformulado no sistema. 6. Edital de Transferência Interna. O 147 

Presidente do Concesad informou que a minuta deste edital foi enviada para a 148 

PROGRAD, embora o CESAD estivesse precisando de um número real de 149 

discentes. O professor informou ainda que o DAA realizou a exclusão de 150 
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alunos sem matrícula em 2020.2, mas aconteceu que os alunos, mesmo sem 151 

se matricular no período de 2020.2, conseguiram se matricular no período 152 

seguinte de 2021.1. Assim, foi elaborada uma tabela de alunos matriculados 153 

em 2021.1 e alunos sem matrícula em 2021.1, cujo resultado foi enviado às 154 

coordenações para análise de situação de cada aluno no processo de 155 

jubilamento. O Presidente do Concesad concedeu a palavra ao conselheiro 156 

Prof. Dr. Everaldo Vanderlei, que indagou o motivo pelo qual alguns alunos 157 

estão no status de “cancelados por decurso de prazo”, fato esse ocorrido há 158 

um ano, quando não fica óbvia a razão pela qual esses alunos estão na lista de 159 

“não matriculados”. O Presidente do Concesad concedeu a palavra ao 160 

conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, que indagou o erro do DAA de excluir 161 

alunos que não fizeram a matrícula de 2020.2. O DAA fez a exclusão em 162 

massa, embora o aluno tivesse direito de se matricular em 2021.1, mesmo sem 163 

efetuar matrícula em 2020.2 Estava confuso aqui . O professor continuou 164 

discutindo o problema do jubilamento dos alunos nesse período e questionou 165 

qual o posicionamento a ser encaminhado ao DAA. O Presidente do Concesad 166 

concedeu a palavra à Prof.ª Dr.ª Marlene de Almeida, que seguiu com o 167 

assunto do jubilamento dos alunos, e que havia encaminhado aos alunos de 168 

seu departamento algumas orientações, além de procurar saber o 169 

posicionamento dos alunos. A professora seguiu narrando suas preocupações 170 

e incômodos com as diversas situações dos alunos jubilados. O Presidente do 171 

Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Antonio Ponciano, que 172 

continuou a falar dos jubilamentos, das dificuldades dos alunos em se 173 

matricularem em cada período, porque, muitas vezes, eles dão justificativas 174 

pessoais. O professor seguiu falando do diferencial de tempo das matrículas 175 

dos alunos do CESAD em relação com as matrículas dos alunos do presencial; 176 

tendo em vista que o vestibular do CESAD não ocorre em um período regular. 177 

Em seguida, o Presidente do Concesad concedeu a palavra aos conselheiros 178 

Prof. Dr. Lourival Santana e ao Prof. Dr. Everaldo Vanderlei, que também 179 

discutiram o problema dos alunos jubilados, além da situação dos editais. O 180 
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Presidente do Concesad retomou a palavra para expor a situação do alto 181 

número de corte de alunos nesse período, e pediu gentilmente aos 182 

coordenadores de curso para elaborarem uma análise, o mais breve possível, 183 

da situação desses alunos, para que o fato possa ser documentado. Em 184 

continuidade com a discussão, questionou-se a situação dos alunos jubilados, 185 

e por que estão nessa situação; tendo em vista que muitos já tiveram uma 186 

oportunidade de reverter a situação em editais passados, porém não foram 187 

feitos pelos mesmos???. O Presidente do Concesad sugeriu que as análises 188 

de todos os cursos fossem enviadas de forma conjunta e única. O Presidente 189 

do Concesad concedeu a palavra aos conselheiros Prof. Dr. Lourival Santana, 190 

ao Prof. Dr. Everaldo Vanderlei e ao Prof. Dr. Antônio Ponciano para tratar do 191 

quantitativo de disciplinas a serem concluídas por aluno e quais alunos podem 192 

dar continuidade ao curso; tendo em vista que muitos deles já tiveram 193 

oportunidade de reverter a situação, embora não o tivessem feito. 7. Oferta 194 

Universidade Aberta CESAD 2021.2 demandas e providências. O 195 

Presidente do Concesad iniciou citando estar à disposição para discutir as 196 

demandas e providências necessárias. O Presidente do Concesad concedeu a 197 

palavra à conselheira Prof.ª Dr.ª Clotildes Farias, que falou das cotas de bolsas 198 

por cursos. Em continuidade, a professora citou os cursos sem financiamento e 199 

qual a orientação a seguir, porque, neste momento, as ofertas não têm como 200 

serem calculadas sob tais parâmetros e sugeriu às coordenações para 201 

elaborarem as ofertas com base nas necessidades dos alunos, e que 202 

estudassem as reais necessidades dos alunos com base na carga horária 203 

cursada. O Presidente do Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. 204 

Dr. Lourival Santana, que seguiu falando da proposta enviada ao CESAD, da 205 

oferta para o curso de História com base na situação e análise dos alunos. O 206 

Presidente do Concesad sugeriu uma análise conjuntamente ao Concesad, 207 

com uma possibilidade de resolução para professores voluntários, fato que 208 

traria maior benefício aos cursos. O Presidente do Concesad concedeu a 209 

palavra ao conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves, que sugeriu que todos saíssem 210 
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dessa reunião com o prazo final para o envio da proposta de oferta de cada 211 

coordenação, mas entende a preocupação da conselheira Prof.ª Dr.ª Clotildes 212 

Farias, com destaque para componentes?? que podem ser cancelados, caso 213 

os recursos não sejam suficientes. O Presidente do Concesad concedeu a 214 

palavra ao Prof. Dr. Lourival Santana, que indagou a possibilidade de 215 

esticamento do prazo das matrículas. O conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves 216 

respondeu que será analisada a proposta de esticamento com a mudança das 217 

datas de início e fim de matrícula. As medidas foram então discutidas pelos 218 

conselheiros Prof. Dr. Fábio Alves, Prof.ª Dr.ª.Clotildes, Prof. Dr. Lourival 219 

Santana, Prof. Dr. Everaldo Vanderlei, a conselheira Prof.ª? Michelly Marques 220 

e a conselheira Prof.ª Dr.ª Valeria Jane. 8. O que ocorrer O Presidente do 221 

Concesad concedeu a palavra à conselheira Prof.ª Dr.ª Telma de Carvalho, que 222 

solicitou, na reunião anterior, a possibilidade de acesso ao SIGAA, pois ela 223 

gostaria de inserir algumas informações no sistema. Em seguida, o Presidente 224 

do Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Ricardo Abreu, que 225 

solicitou o link da reunião gravada para uma maior possibilidade de análise das 226 

deliberações ocorridas nessa reunião pelo fato de ele estar, nessa data e hora, 227 

em duas reuniões simultâneas. O conselheiro também trouxe um segundo 228 

ponto antecipadamente acerca de seu afastamento da coordenação do curso 229 

de Letras Português, motivado por questões institucional e pessoal. O 230 

professor deu ciência ao conselho do Concesad que o departamento possa vir 231 

a enviar um memorando ao conselho citando o desligamento. Nada havendo 232 

mais a tratar, o Presidente do Concesad encerrou esta reunião. E eu, Prof. Dr. 233 

Péricles Morais de Andrade Júnior, lavrei esta ata que, após lida e achada 234 

conforme pelos presentes, será assinada por mim, Presidente do Concesad, e 235 

pelos demais conselheiros. 236 
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Ata da sétima reunião ordinária 

do Conselho do Centro de 

Educação a Distância da 

Universidade Federal de Sergipe 

realizada em 2021.
Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze 1 
horas, através do aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a 2 

Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do 3 
CONCESAD), o Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para 4 

tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 1.Posse Conselheira 5 

Profa.Dra.Clotildes Farias; 3. Leitura e Aprovação da Ata da 5a 6 

Reunião Ordinária do CONCESAD; 4. Composição da comissão do 7 

edital 002/CESAD-Tutores Presenciais Vagas Remanescentes; 8 

5.Composição da comissão do edital 003/CESAD-Coordenador Polo 9 

de Poço Verde; 6.Colação de grau 2021.1; 7.Visita ao Polo de São 10 

Domingos; 8.Matrículas discentes ativos; 9. Oferta 2021.2 ; 10. O 11 

que ocorrer. Havendo quórum, o Prof. Péricles iniciou a reunião com a 12 

presença dos seguintes conselheiros: Prof.ª Drª Clotildes Farias de Souza – 13 

Diretoria Pedagógica do CESAD; Prof.ª Drª Telma de Carvalho – Coord. do 14 
Curso de Bacharelado em Biblioteconomia; Prof.ª Drª Yana Teixeira dos Reis – 15 

Coord. do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Fábio dos 16 
Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em Matemática; Prof.ª Drª Elaine 17 
Cristina Nogueira Lopes de Lima - Coord. do Curso de Licenciatura em 18 

Química; Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu – Coord. do Curso de 19 

Licenciatura em Letras/Português; Prof.ª Marlene de Almeida – Coord. do 20 
Curso de Licenciatura em Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria Jane Siqueira 21 
Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol; Prof. Dr. 22 

Nélson Orlando Moreno Salazar – Coord. do Curso de Licenciatura em Física; 23 
Prof. Dr. Christian Jean Marie Boudou – Coord. do Curso de Licenciatura em 24 

Geografia; Prof. Me. Eduardo Alberto da Silva Farias – Coord. do Curso de 25 
Bacharelado em Administração Pública; Prof. Lourival - Coord. do Curso de 26 

Licenciatura em História ; Prof. Dr. Everaldo Wanderley de Oliveira- Coord. do 27 
Curso de Licenciatura em Filosofia; Prof.ª Eliane Nazário dos Santos – Coord. 28 
do Polo Presencial de São Cristóvão e Prof. Marcos Matos Rodrigues – Coord. 29 
do Polo de Apoio Presencial de Colônia Treze (Lagarto), como suplente da 30 
Prof.ª Michelly Almeida Marques – Coord. do Polo de Apoio Presencial de 31 

Nossa Senhora da Glória;. No primeiro item da pauta. 1) o Presidente do 32 
CONCESAD solicita aos conselheiros a inclusão de três pontos de pautas que 33 

surgiram; sendo eles: Posse dos conselheiros indicados pela SEDUC; 34 
Composição do edital 002/2021 CESAD tutores presenciais Vagas 35 
Remanescentes; e a composição da comissão do edital 003/CESAD- 36 
coordenador do Polo de Poço Verde sendo todos eles aprovados pelos 37 

conselheiros. 1. Informes da Direção do CESAD: 1) O Presidente do 38 

CONCESAD comunica aos conselheiros sobre a abertura de dois editais: 39 
Tutores presenciais (vagas remanescentes) dos cursos que não estiveram 40 
tutores selecionados no primeiro edital e a abertura do edital para Coordenador 41 
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do Polo de Poço Verde (Sendo necessário a  indicação da prefeitura de Poço 42 

Verde de um membro para compor a banca de seleção. 2) Elaboração do 43 
primeiro Seminários de formas Híbridas do ENSINAR, contando com a 44 
programação nos dias 24/11, 25/11 e 26/11 tendo como responsável a Profa. 45 
Eliane Romão e sendo composta também pelo conselheiro Prof.Dr. Fábio 46 
Alves, conselheira Profa.Dra. Clotildes Farias, conselheira Profa.Dr. Rosimere 47 

Macedo e o Presidente do CONCESAD Prof.Dr. Péricles Morais. 3) O 48 
Presidente do CONCESAD comunica o retorno do trabalho híbrido(presencial e 49 
remoto) do CESAD com horário reduzido, tendo seu funcionamento das 08:00 50 
às 12:00 e das 13:00 as 16:00; retornando também os plantões dos tutores a 51 
distância, um turno por semana entre os dias Terça-Feira à Sexta-Feira  . 4) O 52 

Presidente do CONCESAD comunica sua visita aos Polos de Carira e São 53 
Domingos, juntamente com o conselheiro Prof.Dr. Antônio Ponciano, tendo 54 

como maior motivo a existência das reformas dos mesmo. 5) O Presidente do 55 

CONCESAD comunica o início do semestre 2021.2 no último fim de semana e 56 
alguns questionamento sobre a atualização do AVA 6) Recebimento do ofício 57 
5773/2021 da SEDUC com a indicação dos representantes externos do 58 
CONCESAD a Profa.Dr. Clotildes Farias (titular) e o Prof. Victor Hugo Barreto 59 

(Suplente); onde a Profa. Clotildes Farias tomará posse como conselheira do 60 
CONCESAD. 7) Recebimento ofício 01/2021 CAPES com o título “Baixo índice 61 

de aluno formados SISUAB 2020''; sendo assim, o presidente do CONCESAD 62 
comunicou que depois será enviado aos conselheiros e onde terão até o dia 30 63 
de Novembro para elaborar uma série de ações e medidas acadêmicas para 64 

repensarem e melhorar o índice de alunos formado da universidade aberta do 65 
Brasil. 8)  O Presidente do CONCESAD parabeniza o curso de Matemática e 66 

Letras que teve 4 estrelas no “Processo de Guia do Estadão” onde o 67 

conselheiro Prof.Dr. Fábio Santos e o conselheiro Prof..Dr Ricardo Abreu 68 

poderá comentar estes resultados. Em seguida, o Presidente do CONCESAD 69 
concedeu a palavra à conselheira Profa.Dr Telma de Carvalho onde a mesma 70 

indagou como poderá conseguir a inscrição no  “Processo de Guia do 71 
Estadão”; sendo assim, o presidente do CONCESAD concedeu a palavra a 72 

conselheira Profa.Dra. Elaine Cristina onde a mesma responde a dúvida da 73 
conselheira Profa.Dra. Telma de Carvalho; o conselheiro  Prof.Dr. Ricardo 74 
Abreu também reforçou a resposta da conselheira e o conselheiro Prof.Dr. 75 
Everaldo de Oliveira também entrou na discussão respondendo  onde existe a 76 
possibilidade de inscrição e de que forma ela poderá encontrar esse Guia; em 77 

seguida o conselheiro Prof.Dr. Fabio Santos, comentou sobre a nota do curso 78 
de Matemática onde o mesmo é coordenador; em continuidade foi comentado 79 
pelo conselheiro Prof.Dr Ricardo Abreu que continuou falando sobre os alunos 80 
do ENADE, comunicando que alguns alunos indagou ao memso, que possuía 81 

toda sua integralização da grade curricular e mesmo assim não foram inscritos 82 
no ENADE; em seguida foi concedida a palavra a conselheira Prof.Dra. 83 
Marlene Almeida que iniciou com dois informes: O primeiro é a realização de 84 

eleição do Centro Acadêmico do DLES onde a mesma incentivou ao alunos de 85 
Letras/Inglês do CESAD participassem e integrassem alguma chapa, onde a 86 
chapa vencedora tem três dos alunos de Letras/Inglês: Tiago Silva (Secretário 87 
Geral), Jefferson Silva (representante do colegiado de Inglês) e Marcelo Rangel 88 
(representante do colegiado de Inglês); já o segundo informe: são as 89 
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dificuldades dos coordenadores de disciplina no encaixe do novo calendários 90 

acadêmico com o plano de curso, onde  a mesma está preocupada com as 91 
questões pedagógico pelo encurtamento do novo calendário acadêmico. Em 92 
seguida, a conselheira Profa.Dra. Clotildes Farias iniciou parabenizando a 93 
conselheira Profa.Dra. Marlene Almeida pela iniciativa da integração dos 94 
alunos do presencial com os alunos a distância. 2. Posse da Profa. Clotildes 95 

Farias O Presidente do CONCESAD comunica a posse da Profa.Dra. Clotildes 96 
Farias como conselheira, conforme recebimento do ofício 5773/2021 da 97 
SEDUC com a indicação da mesma e o encaminhamento do termo de posse 98 
para o Prof. Tiago (Como suplente). 2. Leitura e Aprovação da Ata da 5a 99 
Reunião Ordinária do CONCESAD O Presidente do CONCESAD comunica 100 

que por motivos técnicos e de dificuldades para correção da 5a Ata de Reunião 101 
se a mesma poderá ser aprovada com leitura na próxima reunião; onde a 102 

maioria aprovou e teve continuidade a reunião. 3. Composição da 103 

comissão do edital 002/CESAD-Tutores Presenciais Vagas 104 

Remanescentes  Presidente do CONCESAD comunica que o edital 105 

002/CESAD é um edital complementar ao edital 001/CESAD, onde o mesmo 106 
terá cinco vagas remanescentes onde o presidente do CONCESAD perguntou 107 

se os conselheiros aprovava a comissão do edital 001/CESAD para o edital 108 

002/CESAD onde o mesmo foi aprovado por maioria. 4.Composição da 109 

comissão do edital 003/CESAD-Coordenador Polo de Poço Verde O  110 

Presidente do CONCESAD comunica que o edital ainda não foi lançado, pois 111 
aguarda a indicação da Prefeitura de Poço Verde de um membro para compor 112 

a comissão como a legislação prevê; sendo assim a banca será composta pelo 113 
Presidente (Prof.Dr. Fábio Alves), 1a Examinador (Prof.Dr.Antônio Ponciano), 114 
um membro do mantenedor do Polo (indicação da Prefeitura Municipal de Poço 115 

Verde) e primeiro suplente (Prof.Dr.Pericles de Moraes); Em seguida colocou 116 

essa composição para ser discutida e deliberada pelo conselho, onde foi 117 

aprovada.  5. Colação de grau 2021.1 O  Presidente do CONCESAD 118 

comunica o envio de uma circular para todos os conselheiros nas últimas 119 
semanas; o Presidente do CONCESAD comunicou uma série de 120 
questionamentos sobre a colação de grau que acontecerá no dia 12 de 121 

Dezembro de 2021 no auditório da Reitoria da Universidade Federal de 122 
Sergipe. Em seguida, o  Presidente do CONCESAD concedeu a palavra ao 123 

conselheiro Prof.Dr Ricardo Abreu, no qual começou indagando alguns casos 124 
de discentes sobre a colação de grau e dos discentes que não foram inscritos 125 
no  ENADE,tendo em vista que os mesmo por algum motivo já não constavam 126 

na plataforma SIGAA deixando assim de serem inscritos no ENADE; falou suas 127 
dúvidas, questionamentos e a solução para que o problema sejam resolvidos 128 

neste momento; solicitou também a apuração destes problemas. O  Presidente 129 
do CONCESAD concedeu a palavra ao conselheiro Prof.Dr. Everaldo Oliveira 130 

onde o mesmo começou falando que de fato no SIGAA, a lista de alunos 131 
integralizados não constam esses discentes, porém por outro lado, no portal do 132 
coordenador do SIGAA, os e-mails estão sendo disparados para todos os 133 
discentes; sendo assim, os discentes não podem questionar que eles não 134 
foram informados e que o pessoal do TI façam uma apuração para quem de 135 
fato os e-mails foram disparados.  O  Presidente do CONCESAD concedeu a 136 
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palavra à conselheira Profa.Dra. Yana Teixeira onde a mesma falou sobre o 137 

mesmo caso de um discente que não verificou o e-mail e está para ser posto 138 
na mesma proposta e fazer a colação de grau na próxima turma. O  Presidente 139 
do CONCESAD falou sobre as dúvidas dessas situações; logo após foi 140 
concedida a palavra ao conselheiro Prof.Dr. Lourival Santana onde o mesmo 141 
indagou sobre os alunos que estão nesta mesma situação e atentou para que 142 

os coordenadores de curso fossem ao site do INEP e verificassem que não 143 
constam os questionários respondidos anteriormente pelos discentes;sendo 144 
assim a solução que ele viu no momento seria mandar um e-mail para os 145 
discentes, informando que seriam necessários os mesmos responderam 146 
novamente o questionários. O  Presidente do CONCESAD concedeu a palavra 147 

ao conselheiro Prof.Dr. Ricardo Abreu onde o mesmo falou sobre o 148 
preenchimento do cadastro inicial do ENADE no site do INEP e indagou 149 

também, sobre os questionários que não constam mais no site do INEP; sendo 150 

assim finalizou dando uma sugestão sobre a colação de grau dos discentes. O  151 
Presidente do CONCESAD concedeu a palavra ao conselheiro Prof.Dr. 152 
Everaldo de Oliveira onde o mesmo indagou os mesmos questionamentos e 153 
quais soluções a ser tomada para os discentes que não constam mais no 154 

sistema e que não foram inscritos no ENADE.  6.Visita ao Polo de São 155 

Domingos  O  Presidente do CONCESAD comunicou que o telhado dos dois 156 

laboratórios do Polo cedeu; contudo, a prefeitura de São Domingos iniciou uma 157 
reforma pela qual não houve sequência; a prefeitura comunicou a existência de  158 

recursos para realização da reforma, porém não está prevista no orçamento da 159 
prefeitura para este ano; O presidente do CONCESAD comunicou sobre a sua 160 
grande preocupação e que foi enviado por ele juntamente com o conselheiro 161 

Prof.Dr. Antonio Ponciano um ofício para a prefeitura de São Domingos 162 

informando da necessidade de mudança temporariamente da sede do Polo 163 

para outro lugar e que caso haja uma avaliação presencial da CAPES o Polo 164 
sofrerá uma série de punições, principalmente porque o Polo de São Domingos 165 

foi selecionado para o AVA/POLO funcionando como servidor para Região 166 

Nordeste. 7.Matrículas discentes ativos  O  Presidente do CONCESAD 167 

iniciou dizendo que foi encaminhado aos conselheiros os últimos dados dos 168 
discentes ativos do SIGGA, tendo em vista uma redução significativa no índice 169 
de alunos ativos com certeza irá afetar nos recursos recebidos; comunicou a 170 

chegada de um ofício enviado pela CAPES que já reforçam esses dados; o 171 
Presidente do CONCESAD comunicou que enviou mensagens para CAPES 172 
para saber se a redução desse orçamento afetaria os novos editais e em 173 
resposta recebida ,os editais são baseados no orçamento de 2022, ou seja, a 174 
princípio o lançamento dos editais estão mantidos. Em seguida, o  Presidente 175 

do CONCESAD concedeu a palavra ao conselheiro Prof.Dr. Everaldo Oliveira 176 

no qual o mesmo retornou a pauta anterior colocando algumas dúvidas sobre a 177 

colação de grau dos discentes que não foram inscritos no ENADE, no qual foi 178 
respondido pelo  Presidente do CONCESAD.   O  Presidente do CONCESAD 179 
concedeu a palavra ao Prof.Dr.Lourival Santana na qual colocou em pauta a 180 
divergência dos dados dos discentes ativos nos cursos entre os sistemas 181 
SIGAA com o SISUAB. O Presidente do CONCESAD concedeu a palavra ao 182 
conselheiro Prof.Dr. Fábio Alves no qual respondeu sobre a responsabilidade 183 
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de atualização dos discentes ativos entre os sistemas SIGAA e SISUAB; o 184 

Presidente do CONCESAD retomou a palavra falando sobre a forma que os 185 
dados dos alunos ativos são apurados e logo em seguida, concedeu a palavra 186 
à conselheira Profa.Dra. Clotildes Farias na qual a mesma reforçou a palavra 187 
do conselheiro Prof.Dr. Fábio Alves, colocando também a questão dos dados 188 
dos discentes que não são feitos sistematicamente e sim manualmente, que os 189 

sistemas SIGGA e SISUAB eles não se comunicam entre si e por várias vezes 190 
a CAPES foi informada disso, tendo em vista que não existe divergência entre 191 

dados e sim um período pelo qual os dados são apurados. 8. Oferta 2021.2 O  192 

Presidente do CONCESAD iniciou comunicando o compartilhamento da 193 
planilha com todos as ofertas, em seguida concedeu a palavra a conselheira 194 
Prof.Dra Clotildes Farias, na qual iniciou lembrando sobre as diretrizes que 195 

foram adotadas para a organização das ofertas, enfatizou as dificuldades para 196 
as coordenações de curso e quais foram seus critérios para a organização das 197 
ofertas de 2021.2 na qual foram baseadas sobretudo pelas demandas e nas 198 

análises da evolução curricular que os discentes vem elaborando 199 
semestralmente;em seguida foi apresentada a distribuição de recursos por 200 
tutores através de planilha corretamente especificada por (cursos, cotas, seus 201 
custos e saldos de cotas). Em seguida foi concedida a palavra ao conselheiro 202 

Prof.Dr Ricardo Abreu onde o mesmo parabenizou toda a equipe Pedagógica 203 
pelo excelente trabalho apresentado e prosseguiu falando que  não se opôs a 204 

fazer a redistribuição de cotas do curso que ele administra para outros curso e 205 
pediu para rememorar um e-mail por ele enviado a conselheira Profa.Dra. 206 
Clotildes Farias no qual fala sobre suas ofertas em Primeiro Lote (onde atendia 207 

um certo números de alunos) e um Segundo Lote que está  pendente de 208 
autorização( onde o mesmo precisaria de mais quatro disciplinas para ser 209 

ofertadas ao seu curso); em continuidade foi concedida a palavra ao 210 
conselheiro Prof.Dr. Lourival Santana onde o mesmo iniciou parabenizando 211 

toda a equipe pedagógica pelo seu empenho e eficiência nesse determinado 212 
assunto;  continuou falando sobre suas dúvidas sobre a planilha de oferta já 213 
apresentada e fez algumas considerações entre elas: ofertas equilibrada e 214 
alunos com probabilidade de terminar o curso de história até seu prazo final 215 

priorizando os alunos que estão inscritos no ENADE na qual o mesmo é 216 
coordenador; em seguida  a conselheira Profa.Dra Clotildes Farias 217 
prontamente respondeu às dúvidas do conselheiro Prof.Dr. Ricardo Abreu e o 218 
conselheiro Prof.Dr. Lourival Santana. Em seguida foi concedida a palavra à 219 
conselheira Profa.Dra. Yana Teixeira, onde a mesma pontuou sobre as ofertas 220 

do curso na qual ela é coordenadora e a melhor forma de oferta para seu 221 
curso; em continuidade falou do cancelamento de alguns vínculos de discentes 222 
e esclareceu o porque o curso de Ciências Biológicas teve tantos pedidos de 223 

disciplinas ofertadas; logo em seguida falou sobre como ficará o prazo de 224 
términos dos alunos que têm prazos; Em seguida  O  Presidente do 225 
CONCESAD concedeu a palavra ao conselheiro Prof.Dr. Nelson Orlando, onde 226 
o mesmo prosseguiu parabenizando a conselheira Prof.Dra. Clotildes Farias 227 

pela planilha e em seguida falou sobre problemas dos discentes com choque 228 
de horário; Em continuidade o  Presidente do CONCESAD concedeu a palavra 229 
ao conselheiro Prof.Dr. Everaldo Oliveira que iniciou se desculpando com o 230 

conselheiro Prof.Dr. Lourival Santana por não conseguir continuar a conversa 231 
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sobre as ofertas e logo em seguida parabenizou a conselheira Profa.Dra. 232 

Clotildes Farias pelo excelente trabalho realizado; em continuidade falou sobre 233 
as ofertas do curso de Filosofia e sobre seus cortes significativos; falou sobre 234 
as cotas já conseguidas e solicitou se possível mais cinco cotas para o curso 235 
de Filosofia.  O  Presidente do CONCESAD concedeu a palavra à conselheira 236 
Profa.Dra. Clotildes Fariasconde a mesma iniciou respondendo todas as 237 

perguntas e solicitações dos professores acima e sugeriu ao conselheiro 238 
Prof.Dr. Fábio Alves e ao Presidente do CONCESAD Prof.Dr. Péricles de 239 
Moraes a criação de uma ordem de prioridades e como sugestão priorizasse as 240 
ofertas complementares que não foram contempladas “Português e Inglês”pois 241 
o saldo delas são garantidos, na sequência de prioridades que sejam mantidas 242 

as ofertas que já estão cadastradas e com matrículas ; e finalizado as ofertas 243 
complementares onde entraria o caso de Filosofia tendo em vista uma reunião 244 

para melhor analisar com a Direção Administrativa para vê a real situação e o 245 

saldo de cotas. Em continuidade seguiu respondendo as dúvidas da 246 
conselheira Profa.Dra. Yana Teixeira e para finalizar seguiu comunicando o 247 
número de cota de bolsa para tutores onde foram garantidos quatro bolsas 248 
para tutores a distância em virtude do calendário acadêmico e seis bolsas para 249 

os tutores presenciais; Em seguida o Presidente do CONCESAD retomou a 250 
palavra explicando que a questão da conselheira Profa.Dra. Yana Teixeira 251 

destacou que será discutida mais à frente e reiterou agradecendo a conselheira 252 
Profa.Dra. Clotildes Farias pelo excelente trabalho feito nas planilhas. Em 253 
continuidade o Presidente do CONCESAD  comunicou o enviou para a CAPES 254 

de um ofício pelo qual foi construído a várias mãos, enviado ao responsável 255 
Tiago Macedo, pelo qual está aguardando resposta.  Para melhor 256 

entendimento de todos os conselheiros o ofício foi lido pelo presidente do 257 

CONCESAD onde o mesmo seguiu explicando todo o seu conteúdo onde se 258 

trata de um encurtamento do semestre letivo e como será feita a utilização dos 259 
recursos liberados neste semestre.   O  Presidente do CONCESAD concedeu a 260 

palavra ao conselheiro Prof.Dr Ricardo Abreu onde o mesmo pontuou sobre a 261 
forma que terá que ser feito a distribuição de recursos e uma estratégia para 262 

conseguir que seja equilibrada todos os aspectos tendo em vista que será um 263 
semestre atípico tanto por conta do ENADE quanto pelo encurtamento do 264 
mesmo. Em seguida, o Presidente do CONCESAD concedeu a palavra ao 265 
conselheiro Prof.Dr. Lourival Santana no qual trouxe o quantitativo de bolsa dos 266 
tutores e como será feita a sua colocação;  seguiu reforçando que as ofertas de 267 

História foram direcionadas aos discentes do ENADE. Em seguida foi 268 
concedida a palavra ao conselheiro Prof.Dr. Fábio Alves onde o mesmo 269 
solicitou que sejam enviados e-mails por cada coordenação explicando todas 270 
as demandas detalhadamente, para que seja analisada e para que seja tentado 271 

o máximo que as ofertas sejam viabilizadas; solicitou uma atenção especial 272 
para os alunos que estão em repercurso para que sejam analisado de fato 273 
cada aluno que realmente tenha possibilidade.  O  Presidente do CONCESAD 274 

concedeu a palavra à conselheira  Profa. Elaine Cristina, onde a mesma tirou 275 
suas dúvidas sobre a indicação de professores para ofertas, onde a mesma foi 276 
respondida prontamente pelo conselheiro Prof.Dr. Fábio Alves e a conselheira 277 
Profa.Dra. Clotildes Farias; Em seguida, o conselheiro Prof.Dr. Everaldo 278 
Oliveira realizou uma pergunta sobre a aprovação da oferta, onde prontamente 279 
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foi respondida pelo conselheiro Prof.Dr. Fabio Alves e o presidente do 280 

CONCESAD Prof.Dr. Pericles de Moraes; em continuidade o conselheiro 281 
Prof.Dr. Everaldo Oliveira seguiu sugerindo que gostaria de continuar 282 
mantendo o mesmo número de cotas apresentado na planilha de Filosofia, 283 
porém iria fazer uma redistribuição interna conforme fosse preciso; em seguida 284 
foi discutida que será possível fazer a redistribuição interna de cada curso 285 

conforme a totalidade de suas cotas a depender de cada análise. Em 286 
continuidade, o Presidente do CONCESAD solicitou que os conselheiros 287 
enviassem em caráter de urgência todas as solicitações por e-mail para que 288 

seja feita análise o mais breve possível. 9. O que ocorrer O  Presidente do 289 

CONCESAD comunicou que acabou de receber pelo DAA mais uma redução 290 
do número de discentes para a colação de grau, tendo em vista que o mesmos 291 

estão solicitando a não participação presencial e comunicou que o CESAD 292 
juntamente com a PROGRAD está com um projeto da Segunda 293 
Graduação(que será uma demanda da Secretaria Estadual da Educação) onde 294 

será algo similar ao “PQD”, onde ainda não se sabe, tendo em vista que as 295 
discussões já foram iniciadas.O  Presidente do CONCESAD colocou a oferta 296 
2021.2 em votação,sendo aprovada. O  Presidente do CONCESAD concedeu a 297 
palavra ao Prof. Lourival Santana onde mesmo parabenizou todos os 298 

servidores do CESAD pelo dia do servidor; em seguida o Presidente do 299 
CONCESAD concedeu a palavra ao conselheiro Prof.Dr. Nelson Orlando 300 

colocou uma dúvida sobre a existência do professor voluntário na modalidade a 301 
Distância, onde será discutido em uma outra oportunidade pelo conselho; em 302 
seguida o conselheiro Prof.Dr. Fábio Alves destacou que a partir da nova 303 

atualização do AVA, há uma nova ferramenta chamada de COMUNIDADES 304 
que será um espaço dentro do AVA onde será reunida todos os alunos para 305 

uma ampla interação entre eles. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do 306 
CONCESAD encerrou esta reunião. E eu Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade 307 

Júnior lavrei esta ata que, após lida e achada conforme pelos presentes, será 308 
assinada por mim Presidente do CONCESAD e pelos demais conselheiros.  309 
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568
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Ata  da  oitava reunião  ordinária  do
Conselho  do  Centro  de  Educação  a
Distância  da  Universidade  Federal  de
Sergipe realizada em 2021.

Aos vinte  e  cinco dias do  mês de novembro  de dois  mil  e vinte  e  um,  às
quatorze horas, mediante o aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente,
sob a Presidência do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente
do Concesad), o Conselho do Centro de Educação a Distância/UFS, para tratar
da seguinte pauta:  1. Informes; 2. Programação das disciplinas - AVA; 3.
Relatório do perfil discente; 4. Atualização do cadastro de alunos ativos -
SisUAB; 5.Edital de Coordenador de Polos (Brejo Grande e Poço Verde) ;
6.  Enad 2021;  7.  Oferta  2022.1;  8.  O que ocorrer. Com a  ocorrência  de
quórum,  o  Prof.  Péricles  iniciou  a  reunião  com  a  presença  dos  seguintes
conselheiros: Prof.ª Drª Clotildes Farias de Souza – Diretoria Pedagógica do
CESAD; Prof.ª Drª Telma de Carvalho – Coord. do Curso de Bacharelado em
Biblioteconomia;  Prof.ª  Drª  Yana  Teixeira  dos  Reis  –  Coord.  do  Curso  de
Licenciatura em Ciências Biológicas; Prof. Dr. Fábio dos Santos – Coord. do
Curso  de  Licenciatura  em  Matemática;  Prof.ª  Drª  Elaine  Cristina  Nogueira
Lopes  de  Lima  -  Coord.  do  Curso  de  Licenciatura  em  Química;  Prof.  Dr.
Ricardo  Nascimento  Abreu  –  Coord.  do  Curso  de  Licenciatura  em
Letras/Português; Prof.ª Marlene de Almeida – Coord. do Curso de Licenciatura
em Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria Jane Siqueira Loureiro – Coord. do Curso
de Licenciatura em Letras Espanhol; Prof. Dr. Nélson Orlando Moreno Salazar
– Coord. do Curso de Licenciatura em Física; Prof. Dr. Christian Jean Marie
Boudou – Coord. do Curso de Licenciatura em Geografia; Prof. Me. Eduardo
Alberto da Silva Farias – Coord. do Curso de Bacharelado em Administração
Pública; Prof. Lourival - Coord. do Curso de Licenciatura em História; Prof. Dr.
Everaldo Wanderley de Oliveira- Coord. do Curso de Licenciatura em Filosofia;
Prof.ª Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Polo Presencial de São Cristóvão
e  Prof.  Marcos Matos Rodrigues  –  Coord.  do Polo  de Apoio  Presencial  de
Colônia Treze (Lagarto), como suplente da Prof.ª Michelly Almeida Marques –
Coord. do Polo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da Glória;. No primeiro
item da pauta.  1)  o Presidente do Concesad solicitou aos conselheiros a não
leitura das atas 6 e 7, tendo em vista que não houve correção em tempo hábil,
por diversos fatores, e solicitou aos conselheiros que enviassem emendas de
correções para maior agilidade na correção das atas e, caso concordem, dará
início a oitava reunião do Concesad  1. Informes da Direção do CESAD: 1) O
Presidente do Concesad informou aos conselheiros a visita aos Polos UAB/SE
de Carira, Poço Verde, São Domingos e ao polo de Nossa Senhora da Glória,
com o conselheiro Prof. Dr. Antônio Ponciano e a Profa.  Sueli Pereira  , Pró-
Reitora de Extensão. Nesse polo de Nossa Senhora da Glória, a equipe fez
uma ampla reunião para discutir a extensão universitária e temas afins, que
teve  a  participação  da  Profa.  Michelly  Almeida  Marques,  coordenadora  do
campus. O Presidente do Concesad informou aos conselheiros o seguimento
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com  as  visitas  em  outros  polos  para  visitas  técnicas.  O  Presidente  do
Concesad concedeu a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Antônio Ponciano, que
enfatizou a importância das visitas aos trezes polos UAB para favorecer ao
apoio técnico- pedagógico dos polos. O Presidente do Concesad concedeu a
palavra  à  conselheira  Profa  Dra.  Telma  de  Carvalho,  que  enfatizou  a
importância das visitas aos Polos UAB. Esta solicitou que, nessas ocasiões,
fosse verificada a situação das bibliotecas nos  campi, tendo em vista que o
curso de Biblioteconomia irá  entrar  na parte  prática e os alunos precisarão
desses espaços para leitura e pesquisa. O Presidente do Concesad informou
aos conselheiros que, em três de novembro, foi realizada uma visita em caráter
de urgência ao polo de Poço Verde, ocorrida por motivo de notificação judicial,
haja  vista  a  sede  do  polo  sofrer  ameaça  de  ser  transferida  para a  Escola
Municipal  .  Contudo,  houve  uma reunião  emergencial  com a Profa.  Andrea
Góis dos Santos   Secretária Municipal de Poço Verde, diante da qual foram
discutidos  alguns  itens  prejudiciais  ao  polo  e,  com isso,  a  transferência  foi
cancelada. O Presidente do Concesad concedeu a palavra ao Prof. Dr. Antônio
Ponciano, que enfatizou a reunião emergencial e o lado prejudicial, caso fosse
realizada  essa  ocupação.  O  professor  citou  ainda  a  importância  do
acompanhamento  em cada  espaço  da  UAB.  2) O Presidente  do Concesad
informou aos conselheiros a vacância em dois polos UAB. Contudo, está sendo
realizado  um novo  edital  para  Coordenador  de polo  (Brejo  Grande  e  Poço
Verde), e o fato de o polo de Poço Verde estar sem  coordenador há dois anos
e, recentemente, a coordenadora do Polo de Brejo Grande solicitou, mediante
ofício,  o seu desligamento. O ofício foi  encaminhado ao Coordenador Geral
UAB e,  posterirormente,  para o CESAD, que o encaminhou à CAPES, que
notificou o  recebimento, cujas medidas cabíveis estão sendo adotadas.  3)  O
Presidente do Concesad informou aos conselheiros que o conselheiro Prof. Dr,
Ricardo Abreu assumiu a Secretaria  Básica Municipal  de Educação,  para a
qual  está  cedido.  No  Departamento  de  Letras  constituiu-se,  portanto,  uma
comissão  para  a  seleção  de  um  novo  coordenador  do  curso  de  Letras-
Português.  4)  O  Presidente  do  Concesad  informou  aos  conselheiros  uma
reunião com a Profa. Marluci  ?? e o conselheiro Prof.  Dr. Fábio Alves para
tratar  de  questões  referentes  ao  Enade  e  declarou  que,   nas  próximas
semanas, haveria resoluções para esses casos. 5) O Presidente do Concesad
informou aos conselheiros acerca da notificação pela CAPES, da decisão final
do Tribunal de Contas da União, acórdão 2640-2021, feito há alguns anos, e
corrente  em  2016,  com  relação  às  Universidades  abertas  e  respectivos
convênios;  direcionando as  aberturas  de   editais  e  o  uso  de  recursos  de
universidades para pagamentos de cotas da  CAPES, das quais não foram
constatadas  nenhuma  irregularidade.   Possivelmente,  será  realizada  uma
reunião com representantes do TCU, representantes do gabinete do Reitor e
CESAD  para discutir  referente a decisão do TCU sobre o monitoramento da
FOC/UFS,  mas  diante  dessa  acordem  estabelecida  não  foi  constatada
nenhuma irregularidade financeira dos repasses da Capes para a Universidade
Aberta de Sergipe. 6) O Presidente do Concesad informou aos  conselheiros a
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publicação da Capes com a seguinte informação: Lei que permite o pagamento
de bolsa Capes, o presidente da república Jair Bolsonaro sanciona  o Projeto
de Lei PLN 17/2021, que abre 43 milhões para o programa de formação para
professores  da  educação  básica.  O  Presidente  do  Concesad  informou  aos
conselheiros que, logo após essa sanção, será regularizado o pagamento das
bolsas  atrasadas.  Tendo  em  vista  o  problema  de  pagamento  das  bolsas,
temporariamente, foram suspensas as atividades presenciais dos tutores até a
regularização do pagamento das bolsas Capes. 7) O Presidente do Concesad
informou  aos  conselheiros  a  realização  do  I  Seminário  de  Educação  a
Distância:  Formas  Híbridas  de  Ensinar  e  Aprender  na  Atualidade,  com  a
coordenação  da  Profa.  Eliane  Romão e  do  Prof.  Fábio  Alves,  e  equipe.  O
evento está com uma alta procura com mais de duzentos e cinquenta inscritos
até  o momento.   2. Programação das disciplinas -  AVA  O Presidente  do
Concesad franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves, que iniciou
citando os estabelecimentos disciplinares que devem ser cumpridos para fazer
jus ao pagamento. Em continuidade, o professor declarou estar sendo feito um
levantamento dessa programação e solicitou, às coordenações de curso, uma
atenção maior ao entrar no sistema. Em continuidade, apresentou, em tela, a
nova ferramenta do sistema “Comunidades” e reforçou a importância de seu
uso.  Em  continuidade,  como  exemplo,  abriu  para  os  conselheiros  a  nova
ferramenta,  já  utilizada  por  um  determinado  curso,  com  destaque  para  a
excelência  e  utilização  de  recursos.  Em  seguida,  franqueou  a  palavra  ao
conselheiro  Prof.  Dr.  Lourival  Santana,  que  destacou  a  responsabilidade  e
compromisso dos professores com o Ensino a Distância. Este citou ainda do
recebimento de vários e-mail de alunos, cujas principais reclamações eram a
falta de professor para determinada disciplina e a falta de linha programada em
outra  determinada  disciplina,  causando,  portanto,  muita  preocupação  pelo
avanço do prazo para entrega e realização das AD1 e das AP1. O professor
questionou o motivo de essas disciplinas estarem nessa situação e indagou se
os  alunos  seriam  prejudicados,  e  quais  seriam  as  medidas  adotadas.  O
Presidente do Concesad franqueou a palavra à conselheira Profa. Dra. Marlene
de Almeida, que iniciou indagando qual o papel do coordenador e do professor
referente à ferramenta da página do AVA, diante da qual foi respondida pelo
Presidente  do  Concesad.  Em  continuidade,  foi  franqueada  a  palavra  ao
conselheiro Prof. Dr. Antônio Ponciano, que iniciou com o recorrente problema
de área de conhecimento, que não oferta cursos UAB. O professor citou ainda
as  responsabilidades  dos  professores  que  assumem  essas  determinadas
disciplinas e como, basicamente,  é feita essa escolha de professores;  falou
também das  dificuldades das atividades complementares e  quais seriam as
medidas para uma melhoria. O Presidente do Concesad franqueou a palavra
ao conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves, que iniciou citando os pontos colocados
pelo conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, e seguiu citando o trabalho para
reverter tais problemas, e que será realizado um cronograma diferenciado para
essas disciplinas.  Em continuidade,  o professor  voltou a  falar  da página da
nova ferramenta, embora não estivesse sendo alimentada de forma alguma por
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alguns  cursos;  além  da  coordenação  da  disciplina  não  ter  avançado  na
“Programação das Disciplinas”, que deverá ser corrigida no tempo correto para
que não haja prejuízo para os alunos. Em seguida, foi franqueada a palavra à
conselheira Profa. Dra. Clotildes Farias, que iniciou explicando a situação da
disciplina  de  Sociologia,  para  a  qual  foi  feita  a  indicação  de  uma  nova
professora, haja vista a disciplina estar pela primeira vez no programa, mas
que  esta  já  passou  pela  etapa  de  capacitação.  O  professor  disse  que  irá
verificar o que está ocorrendo com a programação dessa disciplina para que os
alunos não saiam prejudicados.  Em seguida,  comentou a realização de um
levantamento geral e reforçou o pedido de colaboração do conselheiro Prof. Dr.
Fábio Alves aos coordenadores. Em continuidade, foi franqueada a palavra ao
conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, que citou a fala anterior, dita por dele,
quando não teve o intuito de denunciar nenhum professor, que apenas citou o
nome de determinada professora pelo fato desta, no momento, estar à frente
da coordenação. O professor também comentou as disciplinas regulares e as
disciplinas  individuais.  3.  Relatório  do  perfil  discente  -  O  Presidente  do
Concesad informou aos conselheiros o encaminhamento aos conselheiros do
trabalho realizado pela Profa. Sabino. Uma das técnicas do Cesad, Karine.....?,
a seguir franqueou  a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves e comentou
a abertura do espaço para que qualquer conselheiro pudesse manifestar suas
dúvidas, e o fato de o conselheiro Prof. Dr. Everaldo ter solicitado um relatório
com  dados  específicos  do  curso  de  Filosofia,  do  qual  é  coordenador.  Em
seguida  foi  franqueada  a  palavra  ao  conselheiro  Prof.  Dr.  Everaldo,  que
enfatizou a importância desses dados para o curso; e pediu para que fossem
narrados  os  elementos  que  serão  destaques  como  resultados,  e  encerrou
agradecendo  a  colaboração  de  todos.  O  conselheiro  Prof.  Dr.  Fábio  Alves
destacou ao conselheiro Prof. Dr. Everaldo Vanderlei a relação dos alunos com
a unidade dos polos, porque que a maioria não reside na cidade do polo, e qual
meio de acesso às plataformas esses alunos têm, tendo em vista que a maioria
acessa pelo smartphone. O professor seguiu dizendo que o maior público é o
feminino, com destaque, muitas vezes, para a jornada dupla, ou tríplice, para
conciliar trabalho, casa e estudos, e este não é o único público. O Presidente
do Concesad citou a dimensão dos quantitativos das amostras e da riqueza de
material e, se caso o conselho considerar oportuno, poderá ser compartilhado
com  a  Coordenação  Nacional  da  Universidade  Aberta,  porque  será  muito
importante  esse  compartilhamento.  Em  continuidade,  o  professor  falou  da
percepção  das  visitas  aos  Polos,  salvo  os  coordenadores  que  têm  uma
percepção  muito  mais  apurada  devida  à  rotina  diária  deles;  e  finalizou
parabenizando a equipe pelo trabalho realizado.  O Presidente do Concesad
franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Antônio Ponciano, que perguntou
se iria  seguir com o nível  de trabalho feito,  ou se seria mais detalhado por
curso, e seguiu destacando a importância da participação dos outros membros
neste trabalho, para que fosse visto por outros olhos, descentralizando, com
isso, o trabalho de uma única pessoa. Em continuidade, falou da administração
dos municípios de cada polo, da situação de alguns polos, e quais serão as
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medidas  a  serem  tomadas.  O  Presidente  do  Concesad  ressaltou  a  última
reunião do CONEP, no dia 17, que aprovou o campus do Sertão a não utilizar
mais  o  bônus  para os candidatos  no vestibular,  utilizando  agora a  nota  do
SiSU,  tendo  em  vista  que,  com  essa  restrição,  boa  parte  das  vagas  não
estavam sendo ocupadas pela  população  local.  O Presidente  do Concesad
franqueou  a  palavra  ao  conselheiro  Prof.  Dr.  Fábio  Alves,  que  iniciou
respondendo a pergunta do conselheiro Prof. Dr. Antônio Ponciano, que já foi
iniciado  o  trabalho  de  refinamento  e  que  agora  será  concentrado  em
compreender por curso e polo, e qual seria a configuração desses alunos a
partir  das respostas que eles apresentaram,  para que seja  feita  uma maior
caracterização por curso e polo específico.  4. Atualização do cadastro de
alunos ativos -SisUAB  O  Presidente do Concesad informou a atualização
dos  alunos  ativos  após  todos  os  esforços  dos  coordenadores  de  curso  e
coordenadores  de  polo,  e  o  número  no  semestre  anterior,  com  um  mil  e
seiscentos  alunos  e,  no semestre  atual,  com um mil  e  quatrocentos  e  oito
alunos ativos, considerando a situação dos alunos que não aparecem, pois já
integralizaram os créditos, embora até o momento não tenham feito a colação
de grau. Em seguida, apresentou o quantitativo de alunos por curso e mostrou
preocupação da não  abertura de novos editais.  O Presidente  do Concesad
franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, que confirmou a
consistência  desses dados,  para os quais  não existem argumentos,  porque
estão corretíssimos com o sistema. Em seguida,  o Presidente do Concesad
franqueou  a  palavra  ao  conselheiro  Prof.  Dr.  Fábio  Alves,  que  iniciou
comentando a identificação dos cursos, no último vestibular, dos alunos que
não  são  mais  alunos,  para  que  seja  feita  uma  enquete  e  para  ser
compreendidos os motivos que os levaram a desistir dos cursos. Em seguida,
foi  franqueada a palavra à conselheira  Profa.  Dra.  Telma de Carvalho,  que
falou da preocupação com os alunos de Biblioteconomia, e de uma pesquisa
com seus  alunos  para  saber  os  motivos  que  os  levaram a  não  realizar  a
matrícula;  além do baixo número de alunos matriculados por período e, em
seguida,  falou  da  importância  de  soluções  para  mudar  esse  alto  índice  de
desistentes. Em seguida,  foi franqueada a palavra à conselheira Profa. Dra.
Clotildes Farias,  que iniciou salientando a importância do levantamento que
está sendo realizado; em seguida lembrou aos conselheiros o prazo para o
envio do relatório à CAPES, que será até o final de mês, com a explicação dos
dados  da  conclusão,  outro  índice  preocupante  relacionado  a  esses  alunos
ativos. A professora falou dos motivos, fatores e mudanças ocorridas na grade
curricular  em todo o país,  e  que,  de alguma forma,  relaciona-se com esse
índice pelo fato de ser Educação, de forma geral.  A professora trouxe essa
preocupação  para  o  conselho  e  perguntou  se  não  caberia  formar  uma
comissão para estudar os dados apresentados e outros fatores. O Presidente
do Concesad retomou a palavra para citar um levantamento feito e solicitado
pela Ouvidoria, que se baseou em um conjunto de dados muito significativo
com, aproximadamente,  quatrocentas  tabelas organizadas por curso e polo,
cujos dados vão de 2008 a 2021, embora o perfil dos discentes seja dos dados
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atuais.  Esse  relatório  tem  relação  também  com  o  perfil  de  estudantes
anteriores.  Em  seguida,  foi  franqueada  a  palavra  ao  conselheiro  Prof.  Dr.
Everaldo  Vanderlei,  que  iniciou  reforçando  esses  elementos  trazidos
anteriormente  e  concordou  com a  conselheira  Profa.  Clotildes  Farias,  pois
esses fatores externos afetam bastante, principalmente, o curso de Filosofia,
trazendo,  portanto,  um  novo  público  para  o  curso,  que  influenciará  no
engajamento de certos públicos como um resultado de determinadas políticas
públicas adotadas nesse momento. O professor concluiu sua fala mostrando os
índices de satisfação do ensino e a importância dos resultados positivos. Em
seguida,  a  palavra  passou  ao  conselheiro  Prof.  Dr.  Antônio  Ponciano,  que
iniciou falando da reformulação dos cursos a distância, da grade curricular no
curso de Letras para formação de professores. Em seguida, foi franqueada a
palavra  ao  conselheiro  Prof.  Dr.  Fabio  Alves,  que  comentou  os  dados
apresentados  não  somente  dos  cursos  EAD  da  Universidade  Federal  de
Sergipe, mas no geral. O professor citou o início dos estudos da reformulação
dos  projetos  pedagógicos  dos  cursos  a  distância  para  se  distanciar  dos
projetos  pedagógicos  dos  cursos  presenciais,  e  a  adoção,  ou  não,  das
metodologias  ativas  na  construção  de  projetos  pedagógicos,  e  que  sejam
projetos para dialogarem mais entre si, e menos com os projetos pedagógicos
dos cursos presenciais. Em continuidade, o professor falou da importância do
compartilhamento  do  material  “Processo  de  Avaliação”,  construído  com  a
Secretaria de Educação e compartilhado aos conselheiros presentes, para o
qual foi solicitada uma ampla divulgação e compartilhamento com os alunos,
para que esses alunos conheçam o real processo das avaliações. O professor
seguiu  narrando  os  pontos  de  vistas  que  devem  ser  reforçados:  modo  de
avaliação,  ambiente  de  Aprendizado,  Interação  com  alunos-tutores-
professores, materiais didáticos e a construção de ferramentas para que os
alunos interajam do ponto de vista interno; enquanto no fator externo temos os
valores  das  bolsas  de  tutores,  e  cursos,  cuja  entrada  não  é  regular.  Em
continuidade, reforçou a importância no foco dos fatores internos e nos projetos
pedagógicos. 5.  Edital  de  Coordenador  de  Polos  (Brejo  Grande e  Poço
Verde)  O  Presidente  do  Concesad  informou  que  será  mantida  a  mesma
composição  da  banca,  com  indicação  para  Poço  Verde  já  realizada  pela
Prefeitura e outra a ser realizada pela Prefeitura de Brejo Grande, com abertura
de edital  único,  que será constituída pelo conselheiro Prof.  Dr.  Fabio Alves,
Prof. Dr. Antônio Ponciano e, como suplente, o presidente do Concesad, Prof.
Dr.  Péricles de Morais,  além dos indicados pelas respectivas prefeituras.  6.
ENADE 2021 O Presidente do Concesad informou da reunião com a equipe da
Prograd antes da realização do Enade,  e que está aguardando o prazo da
Prograd  com  o  Inep  para  fazer  a  dispensa  dos  alunos  que  estavam  com
problemas por não constarem mais como alunos ativos no DAA. Em seguida, a
palavra passou ao conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana, que iniciou falando
de  sua  satisfação  pelo  número  de  inscritos  do  Enade  2021,  no  curso  de
História, e algumas justificativas que três alunos deram pela não realização??.
Em  seguida,  foi  franqueada  a  palavra  ao  conselheiro  Prof.  Dr.  Everaldo
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Vanderlei,  que  completou  a  linha  anterior  do  conselheiro  Prof.  Dr.  Lourival
Santana,  porque  no  curso  de  Filosofia  houve  uma  série  de  atividades
realizadas para a preparação da prova do Enade 2021 e a satisfação também
no número de alunos inscritos. Em contrapartida, houve alguns incidentes na
prova dos alunos. O Presidente do Concesad informou a realização da colação
de grau  em janeiro  de  2022.  7.  Oferta  2022.1  O Presidente  do  Concesad
franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Fábio Alves, que iniciou sugerindo
que, desde já, as coordenações de curso comecem a montar as ofertas dos
respectivos  cursos  do  próximo  semestre,  para  que  não  haja  nenhum
contratempo  e  aperto  no  início  do  semestre  2022.1,  ocorrendo  então  uma
oferta prévia antes do recesso natalino. Em seguida foi franqueada a palavra à
conselheira Profa. Dra. Clotildes Farias, que iniciou reforçando a fala do Prof.
Fábio Alves, justificando um pedido preliminar da oferta 2022.1. a professora
falou também dos parâmetros a serem seguidos acerca do saldo financeiro de
cotas e quais as atitudes a serem tomadas para que haja uma melhor oferta
em cada curso. Em seguida, foi franqueada a palavra ao conselheiro Prof. Dr.
Lourival Santana, que iniciou falando de seu posicionamento da breve oferta de
2022.1, e confirmou que, para os cursos regulares, essa breve oferta pode ser
feita, porém, para os cursos não regulares essa breve oferta só terá condições
de  ser  realizada  antes  da  AP2,  pois  somente  após  a  AP2  teremos  uma
previsão dos alunos que terão seus cursos concluídos neste semestre e no
próximo semestre. Em seguida, o professor pediu um tempo maior para o curso
de  História,  para  que  este  pudesse  fazer  uma  projeção  mais  segura.  O
Presidente do Concesad franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Dr. Fábio
Alves acerca do prazo final da oferta, que não foi alterado, tendo em vista, nos
cursos  regulares,  a  previsão  de  oferta  ser  antes  do  recesso,  enquanto  os
cursos em finalização, como no caso do curso de História, entendemos ser um
caso quase impossível. O professor sugere que sejam evitadas duas coisas: 1)
Que esses cursos não tenham professores para ofertar a disciplina e 2) Alunos
que faltavam, por não serem dos departamentos ofertantes de curso. 8. O que
ocorrer  O Presidente do Concesad franqueou a palavra ao conselheiro Prof.
Dr. Fábio Alves, que solicitou às coordenações de curso e coordenações de
polo para que façam uma ampla divulgação do Seminário que irá ocorrer na
quarta-feira, quinta-feira e sexta feira, cujas informações estarão disponíveis no
site do CESAD e as inscrições serão via SIGAA. O professor cita que isso será
importante  para  os  alunos  com horas  complementares,  e  ressaltou  que  os
alunos  precisam  participar  dessas  atividades.  Em  seguida,  o  professor
ressaltou a importância da divulgação do Material da Avaliação para que possa
avançar. Em seguida, o conselheiro Prof. Dr. Lourival Santana reforçou as falas
anteriores,  as  atividades  complementares  e  os  componentes  integrados  na
grade curricular dos alunos, e qual a atitude a ser tomada. Nada havendo mais
a  tratar,  o  Presidente  do  Concesad  encerrou  esta  reunião.  E  eu,  Prof.  Dr.
Péricles Morais  de Andrade Júnior,  lavrei  esta ata que,  após lida e achada
conforme pelos presentes, será assinada por mim, Presidente do CONCESAD,
e pelos demais conselheiros. 
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Aos trinta dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, as quatorze horas,
através do aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a Presidência
do Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do CONCESAD), o
Conselho do Centro de Educação a Distância da UFS para tratar da seguinte
pauta: 1. Informes; 2. Leitura e Aprovação da Ata da 4a Reunião Ordinária
do  CONCESAD;  3.PROCESSO  SELETIVO  DE  PREENCHIMENTO  DE
VAGAS  OCIOSAS  EM CURSOS  DE  GRADUAÇÃO  A  DISTÂNCIA  PARA
INGRESSO  NO  PERÍODO  LETIVO  2021.2  POR  TRANSFERÊNCIA
INTERNA; 4.  O  que  ocorrer. Havendo  quórum,  o  Prof.  Péricles  Andrade
iniciou  a  reunião  com  a  presença  dos  seguintes  conselheiros:  Prof.ª  Drª
Clotildes Farias de Souza – Diretoria Pedagógica do CESAD; Prof.ª Drª Telma
de Carvalho – Coord. do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia; Prof.ª Drª
Yana  Teixeira  dos  Reis  –  Coord.  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências
Biológicas; Prof. Dr. Fábio dos Santos – Coord. do Curso de Licenciatura em
Matemática;  Prof.ª  Drª  Elaine Cristina Nogueira  Lopes de Lima -  Coord.  do
Curso  de  Licenciatura  em Química;  Prof.  Dr.  Ricardo  Nascimento  Abreu  –
Coord.  do  Curso  de  Licenciatura  em  Letras/Português;  Prof.ª  Marlene  de
Almeida – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria
Jane Siqueira Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol;
Prof. Dr. Nélson Orlando Moreno Salazar – Coord. do Curso de Licenciatura
em  Física;  Prof.  Dr.  Christian  Jean  Marie  Boudou  –  Coord.  do  Curso  de
Licenciatura em Geografia; Prof. Me. Eduardo Alberto da Silva Farias – Coord.
do Curso de Bacharelado em Administração Pública; Prof. Lourival - Coord. do
Curso de Licenciatura em História ; Prof. Dr. Everaldo Wanderley de Oliveira-
Coord. do Curso de Licenciatura em Filosofia; Prof.ª Eliane Nazário dos Santos
– Coord. do Polo Presencial de São Cristóvão e Prof. Marcos Matos Rodrigues
–  Coord.  do  Polo  de  Apoio  Presencial  de  Colônia  Treze  (Lagarto),  como
suplente  da  Prof.ª  Michelly  Almeida  Marques  –  Coord.  do  Polo  de  Apoio
Presencial  de  Nossa  Senhora  da  Glória;.  No  primeiro  item  da  pauta.  1.
Informes da Direção do CESAD: 1) o Presidente do CONCESAD comunicou
aos conselheiros  presentes à audiência com o Diretor Geral da Educação a
Distância da CAPES, Prof. Dr. Luiz Alberto Rocha de Lira (Coordenador Geral
de Programas e Cursos em Ensino a Distância/CAPES), onde foi colocada e
discutidas  várias  pautas  e  a  liberação  de  recursos  financeiros.  Comunicou
sobre o tempo de oferta dos cursos da Universidade Aberta do Brasil-UAB em
comparação  com  os  cursos  presenciais.  O  Presidente  do  CONCESAD
Comunicou  sobre  a  possibilidade  de  Abertura  de  Edital  UAB/CAPES,  que
deverá abranger cursos de graduação e formação continuada, “principalmente
para formação de gestores educacionais’’ e uma série de cursos voltados para
o setor produtivo. Conforme informação do Prof. Luiz Lira, a minuta encontra-se
em processo de finalização. O Presidente do CONCESAD comunicou sobre a
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possibilidade de uma iniciação científica e projeto de extensão com recursos do
SISUAB e um plano-piloto de apoio financeiro aos estudantes. O Presidente
concedeu  a  palavra  ao  Conselheiro  ProfProf.  Everaldo  Vanderlei  para  tirar
dúvidas  sobre  o  novo  processo  seletivo.  O  Presidente  do  CONCESAD
Comunicou a ausência do Conselheiro ProfProf. Fábio Alves e da Conselheira
Prof.ª Rosemeire Macedo, nessa reunião em decorrência da participação de
ambos  em  banca  de  qualificação  junto  ao  PROHIS-UFS.  O  Presidente
concedeu a palavra a Prof.ª Clotildes Farias para tratar da abertura do novo
processo seletivo UAB/CAPES e das medidas a serem tomadas no âmbito do
CESAD. O Presidente retomou a palavra falando sobre as vagas que serão
destinadas para a próxima seleção, como serão implementadas e que devem
ser  discutidas  novamente  em uma  outra  reunião  desse  Conselho  que  que
serão  encaminhadas  à  CAPES.  O  Presidente  concedeu  a  palavra  ao
conselheiro ProfProf. Everaldo Vanderlei que destacou a observância sobre o
número de vagas e seus critérios por cada curso. O Presidente concedeu a
palavra ao conselheiro ProfProf.  Lourival  que opinou e falou sobre algumas
ações e sugestões para a abertura do quantitativo de vagas do novo processo
seletivo.  2)  ENADE.  O  Presidente  comunicou  sobre  o  encaminhamento  de
memorando enviado aos novos diretores de centros informando os contatos
dos  novos  coordenadores  de  curso.  O  Presidente  concedeu  a  palavra  ao
Conselheiro ProfProf. Lourival que falou sobre a preocupação em relação ao
ENADE  e  sobre  o  reconhecimento  dos  cursos  a  distância  no  CECH.  O
Presidente do comunicou que na próxima semana será marcada uma reunião
com  todos  os  diretores  de  centro.  O  presidente  concedeu  a  palavra  ao
conselheiro ProfProf.  Everaldo Vanderlei  que falou sobre a sua participação
nas  reuniões  da  DIRES  e  sobre  as  atribuições  dos  cursos  no  CESAD.  O
Presidente  retomou a  palavra  falando  sobre  o  papel  do  CESAD dentro  da
Universidade  Federal  de  Sergipe  e  que  a  unidade  está  a  disposição  para
colaborações  nos  procedimentos  relativos  ao   ENADE.  3)  O  Presidente
comunicou a abertura de dois editais: 1-  Processo Seletivo Simplificado para
Credenciamento  de  Professores  Aptos  a  Exercer  Função  de  Tutores
Presenciais nos polos da UAB, no âmbito da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) com o quantitativo de 223 inscritos e 2-  Processo Seletivo Simplificado
para Credenciamento de Professores Aptos a Exercer função de Coordenador
do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Aberta
do  Brasil  (UAB),  no  âmbito  do  Centro  de  Educação  Superior  a  Distância
(CESAD), da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O Presidente informou
que  será  apresentado  ao  Conselho  e  aos  demais  a  atualização  pelo
NTI/CESAD  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizado  (AVA).  O  Presidente
comunicou a aprovação do Regimento do CESAD pelo CONSU em reunião
ordinária realizada em 27 de agosto de 2021. O Presidente concedeu a palavra
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aos  Conselheiros  Prof.  Everaldo  Vanderlei  e  Prof.  Lourival,  que  solicitaram
esclarecimentos  sobre  a  indicação  e  a  duração  dos  mandatos  dos  novos
representantes externos para compor este Conselho. 2. Leitura e Aprovação da
Ata da 4a Reunião Ordinária do CONCESAD o conselheiro ProfProf. Everaldo
Vanderlei  sugeriu  uma  reformulação  de  três  pontos  da  Ata  anterior  da  4a
Reunião Ordinária do CONCESAD, que foram atendidas pelo Presidente. Em
seguida a Ata foi aprovada por por unanimidade. 3. PROCESSO SELETIVO
DE PREENCHIMENTO DE VAGAS OCIOSAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO
A   DISTÂNCIA  PARA  INGRESSO  NO  PERÍODO  LETIVO  2021.2  POR
TRANSFERÊNCIA INTERNA. O Presidente concedeu a palavra a Profa. Telma
Carvalho,  que  comunicou  que  em  reunião  com  o  Colegiado  do  Curso  de
Biblioteconomia foi questionado se o curso o mesmo não poderia estar também
sendo contemplado neste novo edital  de transferência interna, uma vez que
alguns alunos  manifestaram interesse em cursar  Biblioteconomia.  A mesma
informou que fez uma consulta a Diretoria Pedagógica do CESAD, que indicou
que o pleito fosse trazido para essa reunião do CONCESAD . O presidente da
CONCESAD concedeu a palavra a ProfProf. Clotildes Farias, fez destaques ao
citado  edital:  1)  que  o  período  para  realização  desse  processo,  em que  o
mesmo precisa ser realizado após o encerramento do semestre atual, quando
os processos de exclusão pelo DAA já aconteceram. A Conselheira observou a
situação dos alunos que deveriam ter sido jubilados em 2020.2 e que ainda não
foram excluídos pelo DAA. 2) Indagou outra. Onde se lê ”Na UFS, as ofertas
semestrais de disciplinas dos cursos a distância baseiam-se nas normas
do Programa Universidade Aberta do Brasil, sendo estritamente orientada
pela sequência curricular de cada curso, prevendo-se em 2021.2 somente
a oferta de disciplinas do 3º período curricular e, assim, sucessivamente.
O Presidente  concedeu a palavra ao  Prof. Everaldo Vanderlei,  que indagou
sobre  como funciona  o  prazo  de  integralização  curricular  do  aluno  que  se
transfere para um curso nessas condições. Essa questão foi discutido  com o
Conselheiro Prof.  Lourival  e  pela  Conselheira  Profa.  Clotildes  Farias.  Em
seguida. O Presidente do CONCESAD sugeriu sobre a inclusão no edital  de
vagas  referentes  Curso  de  Biblioteconomia,  conforme  solicitado pela
Conselheira Profa. Telma Carvalho. A inclusão foi aprovada pelo Conselho. O
Presidente  o  edital  em  regime  de  votação,  que  teve  aprovação  por
unanimidade.  4.  O  que  ocorrer.  O  Presidente  concedeu  a  palavra  a
conselheira  Prof.ª  Telma  de  Carvalho,  que  fez  duas  Observações:  1)  a
divulgação e  criação de  duas  ações  de  extensão  no âmbito  do Curso de
Biblioteconomia:  “Boas  Vindas  ao  Semestre”  e  o  “E  o  Semestre  Foi...”.  A
Conselheira Profa. Clotildes  Farias e o Conselheiro Prof. Lourival trataram das
ofertas de disciplinas, das bolsas e do calendário acadêmico. Os conselheiros
discutiram sobre a forma de como serão as próximas reuniões do conselho. A
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Conselheira  Prof.ª  Clotildes  Farias fez seus agradecimentos ao Conselheiro
Prof. Fábio dos Santos, Coordenador Interino do Curso de Matemática pelo seu
excelente empenho para com o  mesmo. O Presidente concedeu a palavra à
conselheira  Prof.ª  Telma  de  Carvalho,  que  indagou  uma  dúvida  sobre  os
alunos que estão em tramitação da AP3 e se os tutores poderiam lançar as
notas;  As  questões  supracitadas  foram  prontamente  respondidas  pela
Conselheira Profa. Clotildes Farias. Nada havendo mais a tratar, o Presidente
do CONCESAD encerrou esta  reunião,  que lavrou esta  ata  que,  após lida,
discutida  e  aprovada  pelos  presentes,  será  assinada  pelos  demais
conselheiros.
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Profª. Dra. Valéria Jane Siqueira Loureiro - Coord. do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol.
Profa. Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Pólo de Apoio Presencial de São Cristóvão.
Profa. Michelly Almeida Marques - Coord. do Pólo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da Glória.
Prof. Marcos Matos Rodrigues - Coord. do Pólo de Apoio Presencial de Lagarto (suplente).
Prof. Dra. Clotildes Farias de Souza - SEDUC/SE




