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1 ATA DA na REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA NA 
2 SALA DO CONSU DA UFVJM ÀS 14 HORAS E TRINTA MINUTOS DO DIA DOZE 

3 DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO. Membros presentes: Presidente do Conselho 

4 Diretor professor Everton Luiz de Paula, professores Crislane de Souza Santos, 
5 Fernando Armini Ruela. Os servidores técnicos-administrativos Ricardo Nogueira, 

6 Ricardo de Oliveira Brasil Costa, Juliana Lages Ferreira. Participaram por vídeo conferencia de 
7 Teófilo Otoni os professores Nolmar Melo de Souza e Georgia Fernandes Barros. A pauta a 
8 ser discutida foi em tomo dos seguintes pontos: 1°) Leitura e aprovação das atas das reuniões 
9 50 e 5P do Conselho Diretor da DEAD; 2°) Solicitação de diárias e passagens para 

10 participação de evento do servidor Paulo Ângelo Oliveira Veloso; 3°) Apoio para realização do 
11 IV SINTAP - Solicitação da professora Adriana Sá; 4°) Procedimento para avaliações 

12 presenciais — Devolução e arquivamento após correção pelo professor; 5°) Instrução Normativa 

13 para atuação de tutores DEADTUFVJM ; 6°) Orçamento DEAD 2018 - Proposta de modificação 
14 de valores das rubricas. Iniciou-se a reunião com a leitura das atas das 50' e 51' reuniões do 
15 Conselho Diretor , sendo a 50' aprovada por unanimidade e 5P aprovada por 09 membros, 
16 tendo uma abstenção. Passando para o segundo ponto de pauta, o professor Everton informa 
17 que recebeu no dia 21/05/2018 o convite para participação do servidor Paulo Angelo Oliveira 
18 Veloso no III fórum de diárias e passagens, promovido pelo Ministério do Planejamento, 

19 Desenvolvimento e Gestão, em Brasília. O professor Everton destacou a importância do evento 
20 para a DEAD uma vez que executa rotineiramente ações no SCPD, manifestando assim ser 

21 interessante a liberação dos recursos para compra de passagens e diárias. A professora Crislane, 
22 coordenadora UAB adjunta, informa que na última orientação da CAPES/UAB que todos os 
23 recursos envolvendo a UAB em especifico sejam utilizados somente para participação em 

24 eventos relacionados à Educação a Distância e que nesse caso deveria ser solicitado à Reitoria 

25 os recursos para essa viagem e caso houvesse negativa, a DEAD poderia, após aprovação dos 
26 Conselheiros, custear a viagem. Assim, fez-se esse encaminhamento e o professor Everton 
27 coloca em votação a aprovação da solicitação de passagens e diárias para participação do 
28 servidor no referido fórum, condicionado primeiro, à consulta à Reitoria, caso negativo será 
29 utilizado o recurso da DEAD. A proposta obteve 05 votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. 

30 Seguindo a reunião, discutiu-se o terceiro ponto e a professora Crislane informa que é o mesmo 
31 problema do assunto anterior e que a princípio o recurso não pode ser usado para custear o 
32 referido evento e que a verba é para realização de visitas aos poios de apoio presencial, para 

33 aplicação de provas, financiar a visita dos coordenadores de poios. Com  a palavra, a professora 

34 Adriana Sá esclarece que o projeto do evento já foi feito encaminhado à FAPEMIG e que o 
35 volume maior de dinheiro já conseguiu com patrocínios. Segundo ela, a solicitação é para 
36 custear diárias e deslocamentos dos palestrantes do evento e o ônibus que irá buscar os 

37 estudantes para participarem do evento. O professor Everton informa que a proposta é consultar 
38 a CAPES sobre a possibilidade de custeio do evento e fazer uma estimativa e numero de 
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39 diárias. Com  relação a solicitação do ônibus com motorista para buscar os estudantes para 
40 participação do evento, o professor Everton coloca em votação, obtendo 05 votos favoráveis e 
41 02 abstenções. Dando continuidade à reunião, o professor Everton informa que recebeu um 
42 oficio do Colegiado Único das Licenciaturas em 17/05/2018 sobre o assunto em pauta (leitura 
43 do ofício) , arquivar as avaliações presenciais aplicadas em um prazo de 01 ano no setor de 
44 provas da DEAD e após o setor entrara em contato com os professores para retirada das provas. 
45 Caso os professores não se manifestem, as provas serão descartadas. A servidora Juliana Lages 
46 informa sobre tabela de temporabilidade e que ficou definido que as provas deverão ficar na 
47 instituição durante um ano e após esse prazo o professor poderá retira-las no setor, caso a não 
48 procura elas deverão ser eliminadas. Após ampla discussão, o professor Everton coloca em 
49 votação, obtendo 06 (seis) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. No quinto ponto de pauta, o 
50 professor Everton informa o recebimento de um documento encaminhado pelo presidente do 
51 Colegiado Único das Licenciaturas, aprovado na 59' reunião, e que seja aprovado pelo 
52 Conselho Diretor uma regra única para atuação dos tutores na DEAD. A professora Crislane 
53 informa que a proposta contempla as sugestões das coordenações de tutoria do bacharelado e 
54 das licenciaturas. Segundo essa proposta a responsabilidade de advertência aos tutores nos 
55 cursos de graduação é dos coordenadores de tutoria e no caso das especializações será pelos 
56 coordenadores de curso. Após discussão, a proposta foi colocada em votação obtendo 05 
57 (cinco) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções, sendo essas dos servidores Juliana Lages 
58 Ferreira e Ricardo Nogueira que atuam como tutores nos cursos da DEAD. Passando para o 
59 sexto ponto de pauta, o servidor Ricardo Nogueira informa que a CAPES descentralizou esse 
60 ano dois termos de execução, sendo o primeiro referente aos estudantes que entraram edital 
61 075/2014 e os veteranos só da graduação. Em 2018, veio o valor de R$1.538.803,00 e o valor 
62 está de acordo com planejamento em 2016 definido nas seguintes rubricas: diárias 
63 R$185.000,00; consumo: R$145.659,00; na rubrica para passagens e locação de maquinas 
64 R$654.144,00; na rubrica de pessoa jurídica: R$547.000,00. O servidor Ricardo Nogueira 
65 informa ainda que a empresa de locação de veículos que foi ganhadora da licitação não 
66 cumpriu com o contrato e não quer prestar os serviços ficando a instituição prejudicada. A 
67 sugestão é a realização de uma nova licitação somente dos veículos. O servidor 
68 Ricardo Nogueira informa ainda que houve 04 processos de licitação de locação e 02 processos 
69 administrativos e duas empresas vencedoras não cumpriram o contrato. O servidor Ricardo 
70 Nogueira solicita remanejamento das rubricas sendo que após ampla discussão foi aprovada a 
71 seguinte mudança: será remanejado R$200.000,00 para impressão de apostilas e cópias de 
72 impressão; remanejar R$50.000,00 para ser utilizado em combustível R$50.000,00 para 

73 reserva de passagens aéreas e deslocamento terrestres. No que se refere a licitação de veículos 
74 o professor Everton coloca em votação as seguintes propostas 1) - licitação de veículos com 
75 motorista . Proposta 2) - licitação de locação de veículos sem motorista. A primeira proposta 

76 obteve 4 (quatro) votos favoráveis e a proposta 2 obteve 3 (três) votos favoráveis. Sem mais a 
77 tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo presidente do 

78 Conselho Diretor. 
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