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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES – CR 001/2014 
 

 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e catorze, às 8h e 30 minutos, reuniram-

se nas dependências do Resort Costão do Santinho em Florianópolis, os componentes 

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 aos 

trabalhos dando boas vindas a todos representantes e falando sobre os rumos da 

UniRede, ressaltando a importância de se delinear propostas para a EaD, de valorizar 

a questão da pesquisa em EaD, de refletir sobre os teóricos que nos orientam e como 

pode-se construir novas teorias.  Na sequencia houve a apresentação do Comitê de 

Coordenação Política (CCP)l: Maria Teresa Freitas (Região Sudeste), Gabriel 

Albuquerque (Região Norte), Luis Otoni (Institutos Federais), Henrique Oliveira 

(Instituições Federais), Alexandre dos Anjos (Centro-Oeste) e Maria Silva Barbosa 

(Instituições Estaduais), a qual justificou a ausência. Foi ressaltada a necessidade de 

eleger a vice-presidência e o representante da região Nordeste, assim como a 

importância do trabalho do CCP na interação com os associados de cada região, 

propiciando discussões e propostas regionais, assim como seu papel na ampliação do 

numero de associados. Até o momento, a maioria dos associados constitui-se  de 

instituições federais, mas é preciso que haja um trabalho dos representantes dos 

Institutos Federais e das Universidades Estaduais para ampliação das representações 

desses segmentos. Após deu-se início a discussão dos seguintes assuntos, conforme 

definido em pauta. 1. Informes: a) Comissão do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) que trata da elaboração de diretrizes ao processo de regulação e avaliação da 

Educação a Distância -  a UniRede está representada nesta Comissão do CNE que 

está discutindo o marco referencial da EaD no Brasil, por sua presidente. Nesta 

comissão, presidida pelo Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi, e composta pelos 

conselheiros Sergio Franco e Luiz Dourado, foram convidados a contribuir também a 

SERES, ABED, dentre outras instituições. b) PROFIE - foram relatados os 

encaminhamentos realizados junto a CAPES para submissão do projeto, construído 

em parceria da UniRede com a Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE) 

da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Informou-se que o projeto 

encaminhado foi o possível, e a decisão do envio desta versão deveu-se às limitações 

de tempo e exigências do cronograma da CAPES. A Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) encabeçou o projeto pois era necessário que se aprovasse o 

mesmo em uma IES de forma ágil para submetê-lo à CAPES. Está sendo discutido 

como ocorrerá o protocolo para adesão à rede. A proposta é que as instituições 

associem-se à UniRede passando a ser uma condição para a participação. É 

necessário definir como ocorrerá também a oferta de vagas. c) Serviços de 

Informação - A UniRede está utilizando um servidor de hospedagem (HostGator) para 

os sites do ESUD, anais dos congressos e revista. Estes serviços estão sendo 

configurados e implementados pelo representante das Federais no CCP, Henrique 

Oliveira da Silva (UTFPR), com o auxílio de um engenheiro de computação da FURG. 

2. Revista da UniRede EmRede  - Revista de Educação a Distância: A professora 
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Mara Carneiro (UFRGS), representante da região Sul no CCP e editora-chefe da 

revista, apresentou os encaminhamentos para realizar o lançamento no ESUD 2014 

com uma edição especial, composta pelos artigos dos palestrantes do congresso. Até 

o final do ano pretende-se lançar nova edição contendo os melhores artigos do ESUD 

2014. 3. Seminários Regionais: Após votação foi definido que os seminários 

regionais, organizados pelos representantes regionais, deverão ocorrer durante o mês 

de março de 2015. Estes seminários são um preparatório para o Seminário Nacional. 

A presidente destacou a importância deste encontro para que se definam os anseios, 

demandas e propostas das diversas regiões. Cada regional definirá a forma deste 

seminário junto com os associados da região. 4. Seminário Nacional: Por 

unanimidade foi definido que o Seminário Nacional ocorrerá no dia 10 de abril de 2015 

na Universidade de Brasília – UnB. 5. Anuidade: Aprovado por unanimidade o valor 

de R$ 2.000,00 para a anuidade de 2015. Também ficou estabelecido que o prazo 

para o pagamento da mesma será sempre até maio de cada ano. Ficou definido que,  

no mês de janeiro de cada ano, a UniRede enviará a todos associados um boleto de 

cobrança da anuidade. Gabriel Albuquerque (UFAM) lembrou que o valor da anuidade 

da UniRede é ínfimo perto das anuidades da ABRUEM, ANDIFES, etc. A presidente 

explicou que a infraestrutura da UniRede segue com a presidência e que não há 

recursos para manter uma sede física. Destacou a dificuldade da Associação  para 

emitir nota fiscal, uma vez que, precisa estar vinculada ao município sede. A UniRede 

tem uma equipe de trabalho composta de uma secretária, uma contadora e um 

bolsista de TI. 6. Carta de Florianópolis: Ficou combinado que os associados 

voltarão a se reunir no dia 06 de agosto para finalizar a Carta de Florianópolis, a qual 

será divulgada na cerimônia de encerramento do ESUD 2014. 7 Eleições para vice-

presidência  e representante da região Sudeste da UniRede: Professora Maria 

Teresa Freitas se colocou à disposição do grupo para o cargo de vice-presidente, 

sendo eleita por unanimidade. Kathia Marise Sales lançou sua candidatura para 

representante da região Nordeste e Wagner Corradi se dispôs a assumir a 

representação da região Sudeste, ambos foram eleitos por unanimidade. Foi colocado 

em questão a necessidade de sistematizar o processo de eleição da Presidência e do 

CCP, através de uma chamada e/ou edital a todos associados, bem como o 

estabelecimento de um período de transição entre o grupo eleito e a gestão que está 

encerrando seu trabalho. Propôs-se que seja levada no Seminário Nacional uma 

proposta de edital e de alteração do regimento, para contemplar estas mudanças. 8 

ESUD 2015 – Bahia: A organização do evento será realizada em parceria de 4 

Universidades Estaduais, 3 Universidades Federais em instalação, 2 institutos 

Federais, contando também com o apoio do Instituto Anísio Teixeira (SEC) e 

FORPROF da UNEB. O grupo já realizou o primeiro encontro e definiram o tema para 

o evento: Dispositivos móveis: Cultura Digital e Inovação em tecnologia educacional. 

Foi sugerido que a partir do 12º ESUD o evento passe a ser Internacional, o que foi 

aprovado pelos representantes. Foi sugerido ao grupo de instituições parceiras na 

organização do evento que o mesmo aconteça na primeira quinzena de setembro. 9 

Candidaturas para o ESUD 2016: Nara Pimentel (UnB) propôs que a UnB receba o 

ESUD 2016, como forma de resgatar a participação da UnB na história da UniRede. A 

proposta foi aprovada pelo grupo. 11 Planejamento estratégico: A proposta de 

Planejamento Estratégico para a UniRede será revisada pelos membros do CCP e 
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apresentada a todos representantes no Seminário Nacional, em abril/2015. 12 

Assuntos gerais: Ressaltou-se a importância de se manter o site da UniRede 

atualizado, bem como a necessidade de criação de um espaço de trocas e 

discussões, Daniel Mill (UFSCar) sugeriu que se utilize o SEER com fórum como um 

espaço para integração. Henrique Oliveira Silva (UTFPR) informou que está 

implementando estes serviços no servidor da UniRede. Por fim discutiu-se sobre a 

possibilidade, prevista em lei, de oferta de 20% dos cursos presenciais na modalidade 

a distancia. Salientou-se que seria importante incentivar esta discussão entre as IES, 

compartilhando-se experiências. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 

às 12 horas, sendo assinada pela Presidente. 
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