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ATA  DA  56ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DIRETOR  DA  DEAD  REALIZADA  NO
LABORATÓRIO  DE INFORMATICA  DA DEAD/UFVJM ÀS 14  HORAS E TRINTA
MINUTOS DO DIA OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Pauta a ser
discutida: 1º) Leitura e aprovação da ata da 55ª reunião do  Conselho Diretor; 2º)
Solicitação de diárias e transporte para o aeroporto de Confins – BH para participação
de reunião do Grupo de pesquisa UFVJM X UFSC, projeto financiado pelo CNPQ; 3º)
Calendário de reuniões do Conselho Diretor para o primeiro semestre de 2019; 4º)
Visita dos servidores da área de TI a Universidade Federal de Viçosa – Proposta da
direção;  6º)  Informes:  Reunião  Coordenação  Administrativa  e  UAB  em  Brasilia;
Resultado Final Edital 05/2018; Relatório Semestral de Bolsistas UAB/DEADUFVJM.
Membros presentes:  Everton  Luiz  de Paula,  Crislane de Souza Santos,  Fernando
Armini Ruela, Eduardo Gomes Fernandes, Técnicos Administrativos Ricardo Nogueira
e  Juliana  Lages  Ferreira.  Participaram  por  webconferencia  de  Teófilo  Otoni  os
docentes  Adriana Aparecida Conceição dos Santos Sá e Nolmar Melo de Souza. O
professor Everton inicia a reunião e após leitura a ata é aprovada por 05 (cinco) votos
favoráveis  e  02  (duas)  abstenções.  Referente  ao  segundo  ponto  de  pauta,  a
professora  Crislane  informa  que  na  reunião  em Brasília  juntamente  com Ricardo
Nogueira foi esclarecido pelo Bruno, servidor da CAPES,  que desde que não esteja
prejudicando o andamento dos cursos, a solicitação poderá ser aprovada pela DEAD
com posterior aprovação pela CAPES. Ainda com a palavra, a professora Crislane
destaca que não concorda com o custeio da viagem por se tratar de atividade de
pesquisa  e  poderá  abrir  procedentes.  O  professor  Everton  solicita  que  isso  seja
levado em consideração pela comissão que está responsável por elaborar as normas
para custeio de participação de eventos. O professor Eduardo Fernandes informa que
tem que ter cuidado,  pois as atividades de pesquisas não podem ser com recurso da
DEAD, já há recurso próprio para esse tipo de atividade. Após ampla discussão, o
professor  Everton  coloca  em  votação  a  aprovação  da  solicitação  da  professora
Adriana  Sá,  sendo  aprovada  com  05(cinco)  votos  favoráveis  e  02(dois)  votos
contrários. A aprovação é condicionada à consulta à PRPPG sobre a possibilidade
deste custeio e assim verificar se há algum impedimento dentro ou fora da instituição
para essa solicitação. Além disso, o professor Eduardo solicita que seja registrado
que só haverá esse custeio uma vez que não haverá ônus para os cursos da DEAD.
Referente ao terceiro ponto de pauta, foram aprovadas por unanimidade as seguintes
datas para as reuniões do Conselho Diretor: 13/03/2018, 10/04/2019, 15/05/2019 e
26/06/2019,  aprovado  por  unanimidade.  Referente  ao  quarto  ponto  de  pauta,  o
professor  Everton  menciona  esclarece  que  foi  convidado  para  uma  palestra  na
Universidade Federal de  Viçosa e que conheceu a infraestrutura e os processos do
CEAD e que seria interessante a realização de uma visita técnica dos servidores da
DEAD  para  conhecerem  a  estrutura  e  funcionamento  dessa  Universidade.  Os
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conselheiros fizeram  a proposta de que os servidores conheçam não somente a UFV
mas outras instituições. Após discussão, o professor Everton  coloca em  votação,
sendo a proposta aprovada por unanimidade. O servidor Ricardo Nogueira sugere
que  direção  e  coordenação  UAB  definam  as  instituições  que  serão  realizada  as
visitas. Nos informes, a professora Crislane informa que foram indeferidos os curso de
Pedagogia e Administração Pública pela CAPES, sendo aprovados de licenciatura em
Matemática,  Física  Química.  Nas  especializações  foram  aprovados  os  cursos  de
Educação em Direitos Humanos, Ensino de Matemática no Ensino Médio, Ensino de
Geografia  e  Ciências  é  10!  .  A  professora  Crislane  menciona  o  curso  de
Administração  Publica  está  sofrendo  algumas  mudanças  na  estrutura  e  que  não
aprovou  por  enquanto.  Além disso,  ela  menciona  que  a  CAPES em breve  irá  a
listagem de polos  onde  não  receberam cursos   podem manifestar  interesse para
oferta, sendo prioridade as licenciaturas. Por último, informa que o SISUAB tem que
ser atualizado antes do dia 15 para não dar problemas no início dos cursos. Sem mais
a  tratar,  lavrou-se  a  presente  ata  que  após  lida  e  aprovada  será  assinada  pelo
presidente  do  Conselho
Diretor.  .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.X.X.X.X.X.X.X.
X.X.X.

Professor Everton Luiz de Paula 
Presidente do Conselho Diretor da DEAD
Diretor de Educação Aberta e a Distância
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