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Candidatura para a criação 
do núcleo ABED no Ceará 

 
 
 
 

Ceará, Setembro de 2016. 
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 Documentação Anexa: 
Ata da 1ª Reunião-UNIFOR
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Ata da 2ª Reunião-FGF 
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Ata da 3ª Reunião-INTA 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NUCLEO ABED CEARA 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2016, estiveram reunidos, no Auditório das Faculdade 

INTA, às 14 horas e 30 minutos, com os sócios da ABED presente João José Saraiva da Fonseca, 

Sonia Maria Henrique Pereira da Fonseca, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, Mauro R Pequeno, 

João Claudio Nunes Carvalho, Maria José Araújo Sousa, Pedro Henrique Alves Camelo, Lana Paula 

Crivelaro e os convidados Ciro Eliaquim Duarte Cruz, Francisco Bezerra Santos, Francisco Jairo 

Gomes, Josué Fernandes Pinto Filho, Maria Adalgisa Alves Rodrigues, Sueli de Lima Silva, Thomaz 

Edson Veloso da Silva, Vandalina Julião Coutinho de Alencar e Regina Maria Aguiar Alves. O sócio 

da Abed João José Saraiva da Fonseca, iniciou o encontro com uma abordagem sobre a importância 

do Núcleo ABED no Ceará em seguida fez a leitura da Carta de Intenções de instalações do NUCLEO 

REGINAL ABED CEARA, após a leitura da carta, apresentou a proposta de atividades para o núcleo, 

durante o período de 2016-2018, apresentou as atribuições e responsabilidade dos membros da 

direção do núcleo regional. Seguidamente o Senhor Mauro R Pequeno tomou a palavra e deu 

esclarecimento das atividades dos coordenadores do núcleo ABED Ceara, disse quais as atividades 

a desenvolver e a importância delas para o fortalecimento do núcleo. Citou exemplos de atividades 

a serem promovidas. Em seguida o João José Saraiva deu início a votação para coordenador geral 

do Núcleo ABED Ceara, a Sócia Lana Paula Crivelaro foi apresentada como candidata única para o 

cargo de Coordenação, foi eleita por unanimidade, com oito votos. João José Saraiva da Fonseca 

foi apresentado como candidato único para o cargo de Coordenação adjunto, foi eleito por 

unanimidade, com oito votos. Francisco Herbert Lima Vasconcelos, foi apresentado como candidato 

único para o cargo de Coordenação assistente, foi eleito por unanimidade, com oito votos. Concluídos 

os trabalhos, o Sócio Abed Sr. Mauro R Pequeno comunicou que o mandato terá seu início na data 

apresentada pela ABED NACIONAL. Finalmente, o Sócio Abed Sr. Mauro R Pequeno passou a 

palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião Extraordinária do Núcleo Abed 

Ceará, determinando a mim, que servi como Secretaria que lavrasse a presente Ata, eu, Anacléa de 

Araújo Bernardo, encerro esta ata que sem emendas e rasuras, será assinada por mim e pelos 

presentes. 
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Carta de Intenção  

Instalação do Núcleo Regional da ABED no Ceará  

 

À diretoria da Associação Brasileira de Educação a Distância 

Nos dias atuais a educação a distância tem ocupado cada vez mais espaço no panorama 

educacional formal, não formal e corporativo. Este aumento provoca a necessidade de que as 

propostas e ações desenvolvidas por cursos na modalidade a distância sejam de qualidade. 

Para atender a essa necessidade, nada melhor que a união de sinergias de pessoas com a 

preocupação e vontade de melhorar a educação e a educação a distância no Brasil e no Ceará. 

Somos um grupo de professores, todos com experiência em docência e reconhecimento em suas 

respectivas áreas de atuação em Educação e Educação a Distância e é nossa intenção criar no 

CEARÁ um Núcleo da ABED e solicitamos por meio desta missiva o registro junto à ABED Nacional 

desta intenção. Assumimos o compromisso de acatar as orientações da ABED Nacional, respeitando 

seus estatutos e regras, e pretendemos implementar um Núcleo no Estado do CEARÁ. 

A proposta que se submete se substancia nos seguintes referenciais: 

 já teve um polo no CEARÁ localizado em Fortaleza; 

 a representatividade que instituições de educação superior públicas e privadas 

cearenses detêm no panorama nacional da educação e da educação a distância; 

 a tradição que a educação a distância no CEARÁ conquistou no âmbito nacional e 

internacional quer ao nível institucional, quer a nível de individualidades que se 

destacaram e destacam no ensino e na pesquisa; 

 o potencial que o CEARÁ tem para a Educação a Distância no Brasil considerando a 

infraestrutura física instalada e os projetos de pesquisa realizados e em andamento 

no âmbito acadêmico e empresarial; 

 o desejo formalizado junto à Direção Nacional da Associação Brasileira de Educação 

a Distância de realizar no estado do CEARÁ em 2018 o Congresso Internacional de 

Educação a Distância. Ficamos na expectativa de contarmos com a aprovação da 

nossa intenção. Ceará, 22 de agosto de 2016. 

 

Atenciosamente, 

A Comissão proponente 
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Proposta de atividades do Núcleo ABED Ceará para 2016-2018 

 

Atividades para serem desenvolvidas no período 2016 - 2018 

 

 Atividades de Pesquisa 

- Congressos [Congresso Internacional ABED de EAD em 2018]  

- Ciclos de Palestras 

- Jornadas  

- Encontros 

- Workshops 

- Fóruns de Debates  

 

 Visitas Técnicas 

 Publicações 

 Formação 

- Treinamentos  
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Lista de assinaturas dos proponentes  

 

 

 


