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1 ATA DA 5? REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA NA SALA 
2 DOS PROFESSORES DA DEAD DA UFVJM ÀS 14 HORAS E TRINTA MINUTOS DO 
3 DIA NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO. Pontos de Pauta a serem discutidos: 

4 1°) Leitura e aprovação da ata da 52a reunião do Conselho Diretor; 2°) Calendário de reuniões 

5 do Conselho Diretor no segundo semestre de 2018; 3°) Recurso para pagamento de auxilio 

6 aos estudantes; 4°) Solicitação de diárias e passagens do professor Everton Luiz de Paula para 
7 participação de evento em Brasilia; 5°) Representante titular e suplente dos cursos de 

8 especialização Lato Sensu no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da PRPPG ; 6°) 
9 Informes: Suspensão do processo seletivo para cursos de graduação; Proposta Edital 05/2018 

10 para oferta de graduação e pós-graduação; Exigências da CAPES para bolsista no âmbito da 

11 UAB. Membros presentes: o presidente do Conselho Diretor, professor Everton Luiz de Paula, 
12 os docentes: Fernando Armini Ruela, Ofélia Ortegha Fraile e Adriana Assis Ferreira. Os 
13 servidores técnicos-administrativos: Ricardo Nogueira e Juliana Lages Ferreira. Participaram 
14 por web conferência as professoras Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá e Georgia 
15 Fernandes Barros. A professora Crislane de Souza Santos está em período de férias. O 
16 professor Eduardo Gomes Fernandes está em período de licença capacitação. O professor 

17 Nolmar Melo de Souza justificou ausência. Com  a palavra o presidente inicia a reunião com a 

18 leitura da ata da reunião anterior e após considerações, solicita votação para aprovação. A ata é 
19 aprovada com duas abstenções. No segundo ponto de pauta, após leitura das datas prováveis 
20 para realização das reunião do Conselho Diretor o calendário ficou da seguinte forma: cinco de 
21 setembro, dezessete de outubro, oito de novembro e cinco de dezembro sendo as datas 
22 aprovada por todos os presentes. No que concerne ao terceiro ponto de pauta, o professor 
23 Everton esclarece a situação quanto ao recurso a ser utilizado para pagamento de auxílio aos 
24 estudantes. Ele informa que o recurso não fora utilizado e à PROPLAN solicitou um 
25 posicionamento da Direção sobre o que seria realizado com o recurso. Após ampla discussão, 
26 foi aprovado por unanimidade o envio de um oficio à PROPLAN solicitando a devolução à 
27 CAPES do recurso destinado para pagamento de auxílio aos estudantes. No quarto ponto de 

28 pauta registra-se a saída do professor Everton da reunião. Após ampla discussão, foi aprovado 

29 por unanimidade a concessão de diárias e passagens para participação do professor Everton em 
30 Brasília, condicionado que o professor se reúna com a equipe técnica da CAPES para 
31 esclarecimento de dúvidas repassadas pela coordenação UAB. Referente ao quinto ponto de 

32 pauta, após discussões ficou definido que será encaminhado uma mensagem via e-mail para as 

33 coordenações das especializações em Matemática e Geografia para escolha do representante da 
34 CPPG. Referente aos informes, o professor Everton comunicou a suspensão do Processo 
35 Seletivo para os cursos de Graduação. No segundo informe, a coordenação UAB comunicou 

36 que no Edital 05/2018 para fomento dos cursos UAB a UFVJM tem um teto de mil vagas sendo 
37 80% para graduação e 20% para especialização. Assim, a coordenação UAB e direção 

38 comunicou que ficou acordado o envio de todas as propostas de cursos de especialização, sendo 



39 que a oferta que será contemplada será a critério da DED/CAPES, conforme os critérios nota 
40 técnica n° 5/2018. Quanto a distribuição de vagas para a graduação ficou acordado que serão 
41 encaminhados os seguintes números de vagas: Curso de licenciatura em Química: 150 vagas; 
42 curso de licenciatura em Física 150 vagas; curso de licenciatura Matemática 200 vagas. Para o 
43 bacharelado em Administração Publica serão solicitadas 200 vagas e para o curso de Pedagogia 
44 150 vagas No terceiro informe o professor Everton falou sobre as novas exigências para 
45 bolsistas da CAPES.No caso dos professores e tutores eles deverão registrar na plataforma os 
46 horários que estarão disponíveis para atender os alunos lembrando que para os professores que 
47 lecionam nos cursos presenciais os horários não podem coincidir. Sem mais a tratar, lavrou-se 
48 a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo presidente do Conselho Diretor. 
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