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1 ATA DA 553  REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA NO 
2 LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA DEAD/UFVJM ÀS 14 HORAS E TRINTA 
3 MINUTOS DO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
4 Pautas a serem discutidas: 1°) Leitura e aprovação da ata da 543  reunião do 
5 Conselho Diretor da DEAD; 2°) Solicitação de diárias para participação no ESUD da 
6 tutora Alessandra Neves Orsetti Araujo; 3°) Diárias para participação reunião Grupo 
7 pesquisa UFVJM X UFSC projeto financiado pelo CNPQ — solicitação da professora 
8 Adriana Sá; 4°) Prazo defesa TCC — Solicitação professora Adriana Sá; 5°) Informes: 
9 Mudança no processo da concessão de bolsa para professores formadores lotados na 

10 DEAD. Membros presentes: os professores Everton Luiz de Paula, Cláudio Marinho, 
11 Crislane de Souza Santos e Fernando Armini Ruela. O coordenador administrativo da 
12 DEAD Ricardo Nogueira. O coordenador de TI da DEAD/UFVJM Ricardo de Oliveira 
13 Brasil Costa. Participaram por webconferência os docentes Nolmar Melo de Souza e 
14 Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá. 1°) Leitura e aprovação da ata 543  
15 reunião. Após leitura e apreciação, a ata foi aprovada com 05 (cinco) votos favoráveis 
16 e 01(uma) abstenção. Referente ao segundo ponto de pauta, o professor Everton 
17 realiza a leitura do oficio enviado pela tutora Alessandra Neves Orsetti Araujo 
18 referente sua solicitação de diárias para sua participação no ESUD. Com  a palavra 
19 professora Crislane informa que não acha viável um vez que não se trata de servidor 
20 ou docente lotado na DEAD e por se tratar de um trabalho realizado em dupla, em 
21 que a professora Mara Lucia Ramalho irá apresentar conforme solicitação já enviada 
22 ao Conselho Diretor. Com  a palavra o professor Claudio Marinho informa que 
23 concorda com a ida da professora Mara e da tutora Alessandra para a apresentação 
24 do trabalho desde que haja recurso para a ida das duas para acrescentar 
25 conhecimento. A professora Crislane informa que ela e o servidor Ricardo Nogueira 
26 irão participar de um treinamento em Brasília nos próximos dias para agregar mais 
27 conhecimento na parte administrativa da DEAD, onde poderão confirmar as 
28 informações de concessão ou não de recursos para participação em determinados 
29 eventos. O professor Everton cita ainda que se as demandas estão sendo atendidas, 
30 não vê problema em liberar recursos para a participação da tutora Alessandra Orsetti, 
31 já que ela faz parte da equipe de tutores da diretoria. Neste momento, registra-se a 
32 saída do professor Claudio Marinho. O professor Everton solicita votação a respeito 
33 da solicitação da tutora Alessandra Orsetti. A proposta foi aprovada com 05(cinco) 
34 votos favoráveis e 1(um) contrário. Registra-se a pedido que esse voto é da 
35 professora Crislane. Ainda como encaminhamento fez-se a proposta de uma 
36 comissão que irá apresentar ao Conselho os critérios para concessão de diárias e 
37 passagens aéreas para participação em eventos. A comissão foi composta por 
38 Crislane Santos, Fernando Armini e Ricardo Brasil. Referente ao terceiro ponto de 



39 pauta o professor Everton faz a leitura do oficio de solicitação. Após esclarecimento e 
40 discussão o assunto foi retirado de pauta, tendo em vista que os conselheiros 
ai mencionaram não ter critérios para amparar o voto. Assim, após reunião realizada em 
42 Brasília por Ricardo Nogueira e Crislane Santos, a proposta entrará novamente em 
43 pauta. No que se refere ao quarto ponto de pauta a professora Adriana Sá solicita um 
44 prazo maior de 30 dias a apresentação de TCC para o término do semestre. Com  a 
45 palavra a professora Crislane informa que existe uma Resolução de 2017 na 
46 instituição que ampara tal assunto e que a decisão deverá ser tomada pelo colegiado 
47 do curso de Administração Pública. Os conselheiros acataram o encaminhamento 
48 feito pela professora Crislane. Referente aos informes, o professor Everton informa 
49 que a partir do próximo semestre todos os professores bolsistas lotados na DEAD 
so terão que passar por processo seletivo mudando assim os critérios estabelecidos na 
si 48° Reunião do Conselho Diretor. O motivo de mudança é devido os acórdãos das 
52 auditorias nas instituições. Sem mais a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e 
53 aprovada será assinada pelo presidente do Conselho Diretor 
54 X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .X.X. 
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