Associação Universidade em Rede

XII Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
I Congresso Internacional de Ensino Superior a Distância

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES – CR 001/2015

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 9 horas, reuniram-se nas
dependências do Gran Hotel Stella Maris Resort em Salvador/BA, os integrantes do
Conselho de Representantes (CR) da UniRede conforme ata de presença em anexo,
para a reunião deste CR, presidida por Ivete Martins Pinto, que deu início a reunião
dando boas vindas a todos representantes e apresentou o Comitê de Coordenação
Política (CCP): Maria Teresa Freitas (Vice-Presidente), Gabriel Albuquerque
(Região Norte), Luis Otoni (Institutos Federais), Wagner Corradi (Região Sudeste),
Alexandre dos Anjos (Centro-Oeste) e Maria Silva Barbosa (Instituições Estaduais),
Mára Lúcia Carneiro (Região Sul), Henrique Oliveira (Instituições Federais). Após as
apresentações, deu-se início a discussão dos seguintes assuntos, conforme definido
em pauta. 1. Informes: foram relatadas as ações da UniRede durante o ano de 2015
a) participação na elaboração das diretrizes da EaD/CNE. b) Reunião com o professor
Luis Cláudio Costa (secretário executivo do MEC), na qual estiveram presentes o
secretário da SESU, professor Jesualdo e a professora Marta. Em uma segunda
reunião, com o professor Jesualdo (SESU), na qual foi apresentado documento com
propostas da UniRede para o desenvolvimento da EaD, pautadas no que foi proposto
no Manifesto de Florianópolis. c) Participação nas discussões sobre EaD na Andifes
onde foi debatida a importância da EaD no PNE, o qual apresenta demandas que, sem
a EaD serão difíceis de serem atingidas. d) Participação em audiência pública no
Senado para discutir o marco regulatório para EaD, a professora Nara Pimentel esteve
presente como representante da UniRede. e) Participação em Seminário na Câmara
dos Deputados Federais a convite do Deputado Reginaldo Lopes, para discutir a
elaboração de um Projeto de Lei para definição de uma política de Estado para a EaD.
f) Em 2015, ocorreu o I PROMOVEaD, evento proposto e organizado pela UFMG, sob
coordenação do professor Wagner Corradi, objetivando o debate de ações para dar
maior visibilidade à EaD Pública no país. A professora Mara Carneiro (UFRGS),
representante da região Sul propôs realizar PROMOVEaD na UFRGS, em 2016.
Propôs que o Seminário Nacional 2016 seja realizado em Porto Alegre sob a
organização da UFRGS, sendo aprovado pelos conselheiros. Wagner Corradi se
comprometeu a ajudar na elaboração de projeto para pleitear financiamento. g) Foram
debatidos os desafios políticos que atualmente demandaram esforços da UniRede,
tais como: revisão da legislação vigente (Decretos 5.622/2005 e 5.800/2006, portaria
4.059/2004,...), atualização dos referenciais de qualidade, sintonia entre regulação e
avaliação, definição de instância governamental onde se possa tratar as
especificidades inerentes à EaD em convergência com as demandas da Educação
Superior. Entre as maiores dificuldades foram citadas: dependência de “programas e
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projetos”, descontinuidade de financiamento e ações, encargos docentes – bolsas,
tutoria, credenciamentos temporários e avaliações desconexas. 2. Revista EmRede:
No segundo semestre de 2015 foi lançado o volume 2, número 1 da Revista EmRede.
Em 2016 será lançado o número 2 contendo os artigos que se destacaram no
ESUD2015, e também terá a participação dos palestrantes internacionais que
estiveram no evento. 3. Anuidade: Foi aprovado por unanimidade a manutenção do
valor de R$ 2.000,00 para a anuidade de 2016. 4. Alteração do regimento da
UniRede: Foi aprovado pelo conselho dos representantes a alteração no regimento da
UniRede, para que seja incluído a categoria de associado para pesquisadores (pessoa
física), oportunizando a associação de professores de IES públicas não associadas a
UniRede. Ficou definido que será realizada uma consulta jurídica para verificar a
possibilidade desta alteração, sendo enviado um retorno a todos os associados sobre
esta questão. 5. Proposta de alteração de eleições a partir de 2017 (período de
gestão e transição): Após debates, aprovado no Regimento da UniRede, o qual
deverá prever um período de transição a cada mudança de gestão: a) após a eleição
haverá um período de transição de 90 dias, no qual a gestão atual atuará
conjuntamente com a nova gestão eleita. b) a equipe eleita assumirá a gestão ao final
desse período, atuando até o final do período de transição da próxima eleição. Este
período é importante para que haja a apropriação do funcionamento da associação. 6.
ESUD 2016 – São João del-Rei e isenção da anuidade para IES que sediar o
ESUD: Em 2016 o evento será realizado na cidade de São João Del-Rei, em Minas
Gerais, sob coordenação da UFSJ em parceria com as demais IES do estado. Foi
aprovada por unanimidade a isenção da anuidade para a IES que sedia o ESUD. 7.
Regulamento Eleitoral: Foi realizada leitura da proposta do documento que dispõe
sobre o processo de eleição do presidente, vice-presidente, Comitê de Coordenação
Política e Conselho Fiscal. Após algumas considerações o documento foi aprovado
ficando acordado que o mesmo ficaria disponível para contribuições por um prazo de
15 dias antes de ser submetido para revisão. Ressaltou-se a necessidade de manter a
obrigatoriedade do candidato estar quites com a anuidade UniRede. 8. Eleições
biênio 2016/2017: a) Presidência e Vice-Presidência: As professoras Ivete Martins
Pinto (FURG) e Maria Teresa Menezes Freitas (UFU) colocaram seus nomes para
votação a presidente e vice-presidente, respectivamente, sendo eleitas por
unanimidade. b) Comitê de Coordenação Política – CCP: Na sequencia houve a
votação para a composição do CCP-UniRede e foram eleitos por seus pares regionais
ou institucionais os seguintes representantes: Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque
(UFAM) – Representante Região Norte, Alexandre Martins dos Anjos (UFMT) –
Representante Região Centro-Oeste, Mára Lúcia Fernandes Carneiro (UFRGS) –
Representante Região Sul, Wagner José Corradi Barbosa (UFMG) – Representante
Região Sudeste, Edjane Esmerina Dias da Silva (UFCG) – Representante Região
Nordeste, Aline Pinto Amorim (IFRJ) – Representante IFTs, Leonardo Rocha (UFSJ) –
Representante IES Federais, Gabriela Maria Dutra de Carvalho (UDESC) –
Representante IES Estaduais. c) Conselho Fiscal: Foram eleitos para compor o
Conselho Fiscal da UniRede os professores, Gildásio Guedes (UFPI), Vera Márcia
Marques Santos (UDESC), José Miguel Martins Veloso (UFPA). 9. Manifesto de
Salvador: Ficou acordado que os associados voltarão a se reunir no dia 02 de
dezembro para a finalização do Manifesto de Salvador que será divulgado na
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cerimônia de encerramento do ESUD 2016. 11. Outros Assuntos: a) Mestrado
Profissional em Educação – PROFIE: Foi informado que a CAPES pediu uma
indicação do Diretor de Educação a Distância Jean Marc, a professora Beth (UFGD) é
a mediadora no processo de implementação do mestrado. b) Destacou-se a
importância de uma aproximação com outras entidades com ações a distância dentro
da educação, como UNASUS, ANPED e FIOCRUZ. c) O professor Gildásio Guedes
sugeriu que seja divulgada para as IES a nova composição administrativa da UniRede,
solicitando que a notícia seja divulgada nos sites das instituições. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às 12h15min, sendo assinada pela Presidente e por
Maria Teresa Menezes Freitas, que secretariou a reunião.
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