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 Ata da sexta reunião ordinária do Conselho do Centro de 1 

Educação a Distância da Universidade Federal de Sergipe 2 

realizada em 2022. 3 

Aos dez dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e três minutos, 4 

mediante o aplicativo Google Meet, reuniu-se ordinariamente, sob a Presidência do Prof. Dr. 5 

Péricles Morais de Andrade Júnior (Presidente do Concesad), o Conselho do Centro de Educação 6 

a Distância/UFS, para tratar das seguintes pautas:1.Informes; 2. Atas 2022; 3. Apresentação do 7 

programa desenvolvido pelo NTI/CESAD - Monitoramento das Aps - Prof. Dr. Mário Aleluia;  8 

4.Apresentação do Programa Powerbi (Microsoft) - Construção de painéis de monitoramento 9 

de indicadores - Prof. Dr. Kleber Fernandes de Oliveira (SIDI); 5. Implementação da Avaliação 10 

Institucional discente-alunos EaD- Resolução n 47/2013/CONEPE/UFS; 6. Avaliação da visita in 11 

loco do Prof. Luiz Lira (UaB/CAPES); 7. Parecer da Reformulação do PPC de Licenciatura em 12 

Matemática;  8. Edital Tutoria; 9.  Produção de Materiais UAB - Oficio Circular n.58/2022; 10. 13 

O que correr. Com a ocorrência de quórum, o Prof. Dr. Péricles Morais de Andrade Júnior 14 

iniciou a reunião com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Dr. Fábio Alves - vice-diretor 15 

do CESAD; Prof.ª Drª Clotildes Farias - Diretoria Pedagógica/CESAD; Prof. Dr. Antônio Ponciano 16 

Bezerra -Coordenador UAB; Prof.ª Valeria Bari - Representante substituta Coord. do Curso de 17 

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

Prof.ª Isla Araujo - Representante substituta Coord. do Curso de Licenciatura em Ciência 19 

Biológica; Prof.ª Isabel Cristina Michelan de Azevedo – Coord. do Curso de Licenciatura em 20 

Letras Português; Prof.ª Drª Elaine Cristina Nogueira Lopes de Lima - Coord. do Curso de 21 

Licenciatura em Química; Prof.ª Marlene de Almeida – Coord. do Curso de Licenciatura em 22 

Letras Inglês; Prof.ª Drª Valéria Jane Siqueira Loureiro – Coord. do Curso de Licenciatura em 23 

Letras Espanhol; Prof. Dr. Everaldo Vanderlei - Coord. do Curso de Licenciatura em Filosofia; 24 

Prof. Dr. Nelson Orlando Moreno Salazar – Coord. do Curso de Licenciatura em Física; Prof.ª Taís 25 

– Representante substituta Coord. do Curso de Licenciatura em Geografia; Prof. Lourival - 26 

Coord. do Curso de Licenciatura em História; Prof.ª Eliane Nazário dos Santos – Coord. do Polo 27 

Presencial de São Cristóvão e Prof. Marcos Matos Rodrigues – Coord. do Polo de Apoio 28 

Presencial de Colônia Treze (Lagarto), como suplente da Prof.ª Michelly Almeida Marques – 29 

Coord. do Polo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da Glória. Fazendo uso da palavra, o 30 

presidente do CONCESAD solicitou aos conselheiros presentes a inclusão de um ponto de pauta 31 

número 9. Produção de Material UAB-ofício circular n 58/2022/CPCF/CGPC/DED/CAPES, que foi 32 

aprovado pelos conselheiros presentes. 1.Informes. O presidente do CONCESAD informou aos 33 

conselheiros presentes o registro da aprovação no CONEPE/UFS da “Especialização em 34 

Educação Ambiental”, oriundo do edital 009/2022 aprovado no âmbito do CONEPE/UFS, diante 35 

do qual estamos em fase de finalização do edital; falou também do “Encaminhamento do 36 

Processo de Especialização de Educação Inclusiva”, oriundo também do edital 009/2022 pela 37 

COPGD, que sofreu uma série de reformulação necessária por parte das professoras 38 

responsáveis; em seguida, o presidente do CONCESAD informou aos conselheiros presentes o 39 

quantitativo de 3.300 inscritos e, de 2.221, inscrições confirmadas, das quais irão concorrer 40 
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1008 vagas para o vestibular 2023, quando serão distribuídos por oito cursos de graduação, em 41 

dez polos. O presidente do CONCESAD informou o encaminhamento do ofício à CAPES (n. 42 

021/2022/Direção CESAD/UFS) assinado pela Coordenação UAB e pela direção do CESAD, em 43 

que responde quando será o início dos cursos e das especializações, cujo início será em março 44 

de 2023 para ambos os casos. Nesse sentido, a CAPES solicitou também informações dos 45 

processos seletivos, para os quais foi encaminhada a cópia do edital para a Capes. O presidente 46 

do CONCESAD informou aos conselheiros presentes o TED do Plano de trabalho encaminhado à 47 

CAPES, que foi elaborado pela Diretora Financeira Milena Costa. 2.Aprovação das Atas 2022- 48 

Em seguida, o presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Everaldo 49 

Vanderlei, que solicitou a inclusão de seu nome na designação dos presentes às reuniões 50 

correspondentes às atas analisadas e solicitou correção das linhas 284 a 287 da Quinta Ata. Em 51 

seguida, as atas foram aprovadas pelos conselheiros presentes. Em continuidade, o presidente 52 

do CONCESAD informou a realização de duas apresentações com os professores Mário Aleluia e 53 

Kleber Oliveira, professores de dois programas de monitorando, quando o Prof. Kleber Oliveira 54 

apresentou o programa a CAPES e ao Prof. Luiz Lira e, possivelmente, será adotado em outras 55 

Universidades pelo Brasil. 3. Apresentação do programa desenvolvido pelo NTI/CESAD- 56 

Monitoramento das Aps- Prof. Dr. Mário Aleluia. O Prof. Mário Aleluia iniciou parabenizando 57 

todos os conselheiros e equipe do CESAD; justificou a ausência do Prof. Emílio Araújo porque 58 

este faz parte da equipe e contribuiu para a elaboração do projeto; todavia, devido à agenda, 59 

não pôde estar presente. O Prof. Mário Aleluia explicou o objetivo do relatório, como será a 60 

alimentação e o acesso ao relatório; apresentou, mediante slides, os filtros para pesquisar as 61 

notas e as especificações; falou da exportação do arquivo em excel, csv e pdf; mostrou e 62 

explicou as colunas de informação do relatório com “Nome, CPF, matrícula, curso, disciplina, 63 

polo”; falou do grande objetivo desse relatório, isto é: o rápido acompanhamento das notas dos 64 

alunos e situações, para que seja realizada uma estratégia para minimizar, ou acabar a evasão; 65 

em continuidade, explicou a realização das buscas por período. O presidente do CONCESAD 66 

registrou a ausência da Profa. Yana, substituída pela Profa. Isla Araujo, e da Profa. Telma, 67 

substituída pela Profa. Valéria Bari. Em continuidade, o presidente do CONCESAD franqueou a 68 

palavra à Profa. Valéria Bari, que iniciou perguntando se o sistema dirá se o professor está 69 

tendo êxito; quando foi respondida pelo Prof. Mário Aleluia, e enfatizou a elaboração de um 70 

sistema mais específico para a solicitação e sugestão da Profa. Valeria. Em continuidade, foi 71 

franqueada a palavra ao conselheiro Prof. Fábio Alves, que falou de um sistema chamado 72 

“Busca Ativa”, implementado na rede básica Estadual e Municipal, que identifica o não 73 

comparecimento dos alunos e os baixos rendimentos; explicou que essa ferramenta será 74 

utilizada no final de cada avaliação para identificar nominalmente os alunos que não realizaram 75 

as avaliações e os que realizaram com baixo rendimento; no intuito de uma ação de melhoria 76 

com esses alunos; Em seguida, explicou como será o processo de acompanhamento das 77 

coordenações e tutores, para que seja cobrada a implementação de ações aos envolvidos; falou 78 

da construção de ações e medidas; da sistematização do acompanhamento e qualitativas; Em 79 

continuidade, o presidente do CONCESAD retomou a palavra para enfatizar a apresentação 80 

desse sistema para o Prof. Luiz Lira, CAPES. Em seguida, foi franqueada a palavra ao Prof. Paulo 81 
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Heimar, que iniciou saudando a todos, e complementou a fala do Prof. Fábio Alves, que citou a 82 

avaliação desse monitoramento; falou da abreviação e facilidades mediante o sistema e 83 

finalizou parabenizando a todos pela criação. Em seguida, foi franqueada a palavra ao Prof. 84 

Everaldo Wanderlei, que parabenizou pelo trabalho que será de suma importância, sobretudo, 85 

para os coordenadores de curso e questionou se o sistema permitirá visualizar a situação 86 

individual do aluno nas disciplinas solicitadas; e adiantou a proposta para que os alunos 87 

recebam também uma notificação automática para informar a situação, e sugeriu também um 88 

espaço de justificativa para o aluno. Em seguida, foi franqueada a palavra ao Prof. Mário Aleluia, 89 

que respondeu prontamente ao Prof. Everaldo Vanderlei acerca dos dois pontos postos 90 

anteriores e, em seguida, foi respondido também pelo Prof. Fábio Alves, que explicou como 91 

serão as consultas por alunos e a notificação dos alunos, para as quais existe o SIGAA como 92 

ferramenta; e enfatizou os acompanhamentos e informações referentes aos polos, tutores e 93 

coordenadores; enfatizou também a não utilização da ferramenta (Comunidades) criada no 94 

sistema AVA. Em continuidade, o presidente do CONCESAD agradeceu a participação da equipe 95 

do NTI, ao Prof. Mário Aleluia e ao Prof. Paulo Heimar.  4. Apresentação do Programa Powerbi 96 

(Microsoft) - Construção de painéis de monitoramento de indicadores - Prof. Dr. Kleber 97 

Fernandes de Oliveira (SIDI): O presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao Prof. Kleber 98 

Fernandes, que iniciou falando da importância dos indicadores; da utilização dos indicadores e  99 

ajustes; explicou os processos para a construção dos indicadores e explicou aos conselheiros 100 

presentes, mediante slides, o programa SIDI-Graduação e indicadores; falou da importância não 101 

só de ter a ferramenta, mas de utilizá-la, do conjunto de medidas criado para a taxa de sucesso 102 

e objetivos; demonstrou e explicou, mediante slides, o programa nos cursos de graduação da 103 

UFS; falou da evasão nos cursos e qual o papel dos professores nessa situação; explicou a 104 

utilidade e objetivo da taxa de sucesso, a taxa de evasão e de retenção pela duração padrão do 105 

curso; explicou o desempenho das disciplinas e avaliações; explicou ainda e demonstrou, 106 

mediante slide, o que é o “Top 25”, reprovações nas disciplinas; falou dos desperdícios de 107 

recursos e a importância de melhoria na construção de oferta; e finalizou agradecendo e 108 

parabenizando a equipe do CESAD. Em continuidade, o presidente do CONCESAD retomou a 109 

palavra citando o acompanhamento realizado pelo pedagógico do CESAD e enfatizou a 110 

importância desse monitoramento mais preciso; falou da potencialidade desse banco de dados 111 

apresentado pelo Prof. Kleber, sobretudo para os cursos em andamento e os cursos iniciantes 112 

no primeiro semestre de 2023. Em seguida, o presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao 113 

Prof. Everaldo Vanderlei, que iniciou falando da não disponibilização dos dados do CESAD no 114 

painel; perguntou qual a definição de evasão utilizada; comentou casos de alunos do presencial 115 

que, embora matriculados, jamais frequentam as disciplinas e podem entrar no rol dos 116 

evadidos, dependendo da definição utilizada; o mesmo poderia ocorrer com os alunos EAD que, 117 

embora matriculados, jamais acessam o AVA nem realizam atividades e avaliações; comentou 118 

ainda determinados casos de alunos que não realizam a primeira avaliação; comentou casos de 119 

alunos que abandonam disciplinas sem o devido “Trancamento”, continuando a contar, para 120 

todos os efeitos, como alunos matriculados; e, por fim, o professor afirmou que gostaria de 121 

ouvir o comentário do Prof. Kleber sobre esses esses tópicos.Em continuidade, o presidente do 122 
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CONCESAD retomou a palavra destacando que foi o primeiro a reclamar com o Prof. Kleber, 123 

pois os cursos da Educação EAD não estavam sendo contemplados nesse monitoramento. Em 124 

seguida, o presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao Prof. Kleber, que começou 125 

explicando a não contemplação da Educação EaD; respondeu às perguntas do Prof. Everaldo 126 

Vanderlei explicou como é feita a taxa de evasão e a taxa de sucesso; falou do desafio de 127 

minimizar e inibir o desperdício de dinheiro com os alunos que abandonam os cursos. Em 128 

continuidade, foi franqueada a palavra ao Prof. Antônio Ponciano, que iniciou perguntando se 129 

as informações dos dados apresentados são da educação presencial ou da educação a 130 

distância? Em que foi respondido prontamente pelo Prof. Kleber, que citou serem, os dados, da 131 

educação presencial da Universidade Federal de Sergipe; e enfatizou que a atual situação do 132 

CESAD somente será detalhada nos próximos dois meses. Em continuidade, o presidente do 133 

CONCESAD retomou a palavra agradecendo ao Prof. Kleber Fernandes, falou da amplitude do 134 

recurso de monitoramento, que já foi passada em uma reunião para a equipe da CAPES, e que a 135 

ideia seja a implementação em outros cursos na modalidade EAD, pela CAPES. Em seguida, foi 136 

franqueada a palavra ao Prof. Kleber Fernandes, que agradeceu a colaboração de todos e disse 137 

estar à disposição do CESAD para atender às necessidades; e finalizou falando da reunião com a 138 

equipe da CAPES e da importância deste fato. 5. Implementação da Avaliação Institucional 139 

discente-alunos EAD - Resolução n. 47/2013/CONEPE/UF o presidente do CONCESAD informa 140 

aos conselheiros presentes que esta é a avaliação do desempenho para docente, para o curso e 141 

da autoavaliação do discente; o presidente do CONCESAD constatou que esta avaliação não 142 

está sendo realizada pelo CESAD; falou da ideia de enviar a PROPLAN  e PROGRAD para que os 143 

alunos EaD integrem-se também nessa avaliação discente com o SIGAA, a ideia é que os 144 

professores também sejam avaliados no âmbito da EaD e a COAB (Coordenação de Avaliação 145 

Institucional) apresente o resultado dessa progressão de avaliação dos alunos; Em seguida, foi 146 

franqueada a palavra à Profa. Marlene de Almeida, que iniciou perguntando da inclusão das 147 

avaliações do CESAD; diante da qual foi prontamente respondida pelo presidente do 148 

CONCESAD; a professora perguntou se a avaliação da coordenação de curso iria entrar no PAD, 149 

em que prontamente foi respondida pelo presidente do CONCESAD. Em seguida, foi franqueada 150 

a palavra ao Prof. Antônio Ponciano, que enfatizou o avanço da institucionalização da EAD em 151 

algumas universidades. Em seguida o presidente do CONCESAD leu a mensagem enviada pelo 152 

chat do Prof. Fábio Alves (porque este está com problemas no microfone do aparelho), cuja 153 

mensagem em destaque diz: “Faremos algumas adequações de acordo com o termo que alguns 154 

professores assinam, essas avaliações será com bases de alguns pontos estabelecidos” (Sic); em 155 

seguida, o presidente do CONCESAD explicou a referida mensagem e foi franqueada a palavra 156 

ao conselheiro Prof. Everaldo Vanderlei, que destaca que as perguntas das avaliações são 157 

específicas e já estão previstas no anexo; exemplificou e explicou um item da resolução 158 

47/2013/CONEPE/UFS; Em seguida, o presidente do CONCESAD sugeriu que o conselho 159 

elaborasse uma resolução com todas as especificidades da EaD e encaminhasse para discussão 160 

no CONEPE/UFS. Em seguida, foi franqueada a palavra ao conselheiro Prof. Antônio Ponciano, 161 

que perguntou ao conselheiro Prof. Everaldo Vanderlei do plano de ensino entregue na 162 

avaliação presencial, em que prontamente foi respondida pelo conselheiro Prof. Everaldo 163 
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Vanderlei. 6. Avaliação da visita in loco do Prof. Luiz Lira (UAB/CAPES) - O presidente do 164 

CONCESAD informa aos conselheiros presentes a visita do Prof. Luiz Lira - Coordenador UAB e 165 

do Prof. Rogério Oliveira - Coordenador da Divisão de Fomentos da UAB; falou das duas 166 

atividades que tiveram com os coordenadores UAB: A reunião com o Magnífico Reitor da 167 

Universidade federal de Sergipe, Prof. Valter Joviniano, Prof. Rosalvo Ferreira - vice reitor, Prof. 168 

Antônio Ponciano - coordenador UaB/SE, Prof. Fábio Alves, vice-coordenador UAB/SE, Profa. 169 

Clotildes Farias - Diretoria Pedagógica do CESAD, Abel Schmitz e Milena Costa - diretora 170 

financeira do CESAD, Paulo Celso Rêgo - Procurador da Universidade federal de Sergipe, e André 171 

Luiz Oliveira - Auditor chefe da Universidade federal de Sergipe; falou da auditoria técnica do 172 

TCU envolvendo uma série de questionamentos, não apenas realizada na Universidade Federal 173 

de Sergipe, mas também em outra instituição, cujo resultado foi positivo, pois não havia 174 

irregularidade na distribuição de recursos e; na segunda atividade vespertina, houve uma 175 

reunião com os coordenadores de cursos e de polos, e com a equipe do CESAD, diretoria 176 

financeira e coordenação UaB; o presidente do Concesad enfatizou a importância da reunião e 177 

da possibilidade de ampliação da educação EaD e das muitas parcerias realizadas com essa 178 

visita. 7. Parecer da Reformulação do PPC de Licenciatura em Matemática - O presidente do 179 

CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Lourival Santana, que iniciou falando do 180 

projeto e das dez composições; apresentou, em slides, o que estabelece a LDBEN n. 9394/96, do 181 

artigo 64, que trata da Educação Superior, e leu alguns artigos destacados. Em seguida, explicou 182 

aos conselheiros presentes alguns pontos destacados no projeto; destacou também o 183 

quantitativo de créditos e pesos das avaliações presenciais. Em continuidade, o presidente do 184 

CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Fábio Santos, que agradeceu o parecer 185 

realizado pelo conselheiro Prof. Lourival Santana, e explicou o processo para a realização do 186 

Projeto de PCC do curso de Matemática; falou da necessidade da aprovação do PPC do curso de 187 

Matemática e os ajustes das resoluções, comentou alguns itens do Projeto de PCC de 188 

Matemática e finalizou enfatizando estar aberto para dialogar o projeto de PPC; em 189 

continuidade, o presidente tomou a palavra para reavaliar uma fala anterior do Prof. Everaldo 190 

Vanderlei, que enfatizou que as reformulações dos cursos não precisam passar pelos centros, 191 

porque são reformuladas pelos conselheiros do CESAD. Em seguida, o conselheiro Prof. Fábio 192 

Santos falou da avaliação pelo Departamento de Apoio Pedagógico-DEAPE; em seguida, o 193 

presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Lourival Santana, que 194 

explicou como será o processo de ajuste e o envio para o Departamento de Apoio Pedagógico-195 

DEAPE; falou de determinados componentes e indicações; e solicitou que seja feita uma 196 

verificação de alguns pré- requisitos e ementas a indicar, antes do envio ao Departamento de 197 

Apoio Pedagógico/DEAPE; em seguida o presidente do CONCESAD colocou em regime de 198 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 8. Edital Tutoria - O presidente do CONCESAD 199 

franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Fábio Alves, que falou da última prorrogação da 200 

seleção de tutoria presencial e a distância, do que será preciso para o processo de seleção de 201 

tutoria, o quanto antes, tendo em vista que a prorrogação foi realizada no prazo máximo falou 202 

do envio da minuta aos conselheiros presentes mediante e-mail enviado; perguntou então se 203 

algum curso pretende realizar prova de conhecimento específico; em seguida, franqueou a 204 
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palavra à Profa. Valéria Bari, que citou confirmar posteriormente com a conselheira Prof. Telma 205 

de Carvalho se ela recebeu a minuta, porém, ainda vai confirmar se o curso de Biblioteconomia 206 

irá ter prova específica; em seguida, o conselheiro Prof. Fábio Alves falou da construção de 207 

comissão da banca examinadora de cada curso; em seguida, a palavra foi franqueada ao 208 

conselheiro Prof. Lourival Santana, que sugeriu que a banca fosse construída pelos conselheiros 209 

presentes; em seguida, foi franqueada a palavra ao conselheiro Prof. Everaldo Vanderlei, que 210 

disse que a proposta do Prof. Lourival funcionou anteriormente, com a qual estava de acordo; 211 

em seguida, o conselheiro Prof. Fábio Alves citou que, assim que resolverem, que a ementa seja 212 

enviada pelo e-mail; falou como será e quem pode compor a comissão; em seguida, estipulou o 213 

prazo para a próxima sexta-feira, para o envio da composição de cada comissão. 9. Produção de 214 

Materiais UAB - Oficio Circular n 58/2022 - O presidente do CONCESAD informa a todos os 215 

conselheiros presentes do ofício 58/2022, que foi compartilhado com todos anteriormente e, 216 

em seguida, franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Fábio Alves, que inicia explicando alguns 217 

questionamentos e cita o item ‘4’ do ofício 58/2022; falou dos questionamentos do material 218 

didático apresentado pela conselheira Profa. Elaine, do financiamento do material didático pela 219 

CAPES, da elaboração e reformulação do material didático; e continuou falando como será o 220 

envio da proposta à CAPES para construção dos materiais didáticos; em continuidade, foi 221 

franqueada a palavra à conselheira Profa. Elaine Cristina, que citou algumas dúvidas em 222 

referência à dificuldade de acesso ao material didático na plataforma EDU-CPES; falou das 223 

novas disciplinas incluídas nas ementas, que será preciso fazer uma reformulação do material 224 

didático no curso de Física; em que foi respondida prontamente pelo conselheiro Prof. Fábio 225 

Alves; em continuidade, a conselheira citou outra dúvida acerca do material específico do curso 226 

da Química, o qual não está na plataforma; em continuidade, foi franqueada a palavra ao 227 

conselheiro Prof. Lourival Santana, que falou já ter baixado alguns materiais compatíveis com as 228 

disciplinas de História, perguntou se há necessidade de autorização das universidades que 229 

elaboraram o material para usar o material, em que foi prontamente atendido pelo conselheiro 230 

Prof. Fábio Alves. Em seguida, o presidente do CONCESAD retomou a palavra enfatizando que, 231 

anteriormente, mediante consulta com o procurador geral da Universidade Federal de Sergipe, 232 

Paulo Celso Rêgo, todo o material disponibilizado na plataforma já está com a licença de 233 

utilização, sendo assim, os professores da Universidade Aberta podem utilizá-lo. Em seguida, o 234 

presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Antônio Ponciano, que está 235 

perguntando a conselheira Profa. Elaine Cristina se as mudanças dos cursos atingem os demais 236 

cursos, quais disciplinas foram alteradas e quais foram adquiridas; perguntou o tipo de proposta 237 

do curso de Química, e falou da necessidade de atualização no material de Química, e enfatizou 238 

a dificuldade de financiamento do material novo; em seguida, a conselheira Profa. Elaine 239 

Cristina respondeu às perguntas do conselheiro Prof. Antônio Ponciano; falou da necessidade 240 

de se mudar o material didático devido à reformulação dos cursos; em seguida, foi franqueada 241 

a palavra ao conselheiro Prof. Antônio Ponciano, que falou da proposta do ensino de Química, 242 

da alteração do programa do ensino de Química; em seguida, o presidente do CONCESAD 243 

franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Lourival, que perguntou se, devido ao encerramento 244 

do curso, e um novo vestibular em 2023, não seria caracterizado um curso novo? Em que foi 245 
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respondido pelo conselheiro Prof. Fábio Alves, que negou a hipótese e explicou os reais 246 

motivos. 10. O que correr. O presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. 247 

Everaldo Vanderlei, que comentou o último item do ofício 58/2022, e citou estar com algumas 248 

dúvidas; falou da esperança futura para reformulação do material didático. Em seguida, o 249 

presidente do CONCESAD franqueou a palavra ao conselheiro Prof. Lourival Santana, que fez um 250 

pedido para que o processo do PPC do curso de História estivesse com um relator e se poderia 251 

adiantar um pouco, para que o curso começasse 2023 com um currículo novo. Em seguida, foi 252 

franqueada a palavra à conselheira Profa. Valéria Bari, que fez uma breve colocação da SEMAC, 253 

que será realizada de 7 a 11 de novembro, e perguntou se existe uma possibilidade de ser a 254 

distância; em que foi respondido prontamente pelo conselheiro Prof. Fábio Alves e pelo 255 

presidente do CONCESAD. Em seguida, foi franqueada a palavra à conselheira Prof. Isabel 256 

Cristina, que ressaltou o acompanhamento das avaliações dos alunos e exemplificou um modo 257 

para que os alunos tivessem mais interesse no curso. Em seguida, foi franqueada a palavra à 258 

conselheira Profa. Elaine, que perguntou qual seria o trâmite para reformulação dos cursos, em 259 

que foi respondido pelo presidente do CONCESAD, que explicou todo o processo de trâmite. 260 

Nada havendo mais a tratar, o presidente do CONCESAD encerrou esta reunião, e eu, o Prof. Dr. 261 

Péricles Morais de Andrade Júnior, lavrei esta ata que, após lida e achada conforme pelos 262 

presentes, será assinada por mim, Presidente do CONCESAD, e pelos demais conselheiros.   263 
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