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1 ATA DA 54° REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA NO 
2 LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA DEAD/UFVJM ÀS 14 HORAS E TRINTA MINUTOS 
3 DO DIA QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Pauta a ser discutida: 1°) 
4 Leitura e aprovação da atas da reunião da 53° Reunião do Conselho Diretor; 2°) Solicitação 
5 de diárias e passagens aéreas para realização de evento do curso de especialização em 
6 Ensino de Geografia; 3°) Solicitação de diárias e passagens aéreas para participação docente 
7 curso de Administração Publica no ESUD com apresentação de trabalho; 4°) Solicitação de 

8 diárias e passagens aéreas para participação da docente Mara Lucia Ramalho no ESUD com 

9 apresentação de trabalho; 5°) Solicitação de diárias e passagens aéreas para participação no 
10 VI Seminário Internacional de Convivência com o semiárido promovido pelo IABS —Instituto 
11 Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade; 6°) Informes: Resultado preliminar do 
12 Edital 30/2018 da COPESE para vagas remanescentes dos cursos de graduação a distancia. 
13 Oferta do curso "Formacion pedagógica de professores para actuacion em Ia modalidad a 
14 distancia — DEAD/UFVJM: la internacionalizacion de experiências y saberes" para UNAJ. 
15 Membros presentes: o presidente do Conselho Diretor, professor Everton Luiz de Paula, os 
16 professores Crislane de Souza Santos, Adriana Assis Ferreira e Fernando Armini Ruela. O 

17 servidor técnico administrativo e coordenador administrativo da diretoria Ricardo Nogueira. O 
18 coordenador de tecnologia da informação Ricardo de Oliveira Brasil Costa. A servidora 
19 técnica-administrativa Juliana Lages Ferreira e o coordenador do curso de especialização em 
20 Ensino de Matemática Nolmar Melo justificaram ausência. Participaram por webconferencia 

21 em Teófilo Otoni as docentes Georgia Fernandes Barros Matos e Adriana Aparecida da 
22 Conceição Santos Sá. Antes de iniciar a reunião, o presidente do Conselho, o professor 
23 Everton, solicita a todos a inclusão de mais um ponto de pauta, sendo o pedido da professora 
24 Quênia Luciana Cotta Lannes de diárias e passagens para participação no ESUD. Os 
25 conselheiros aprovaram, passando a ser este o sexto ponto de pauta e os informes o sétimo 
26 ponto de pauta. No que se refere ao primeiro ponto de pauta, após leitura realizada pelo 
27 presidente, foi colocada em votação a aprovação, sendo aprovada com 6(seis) votos 
28 favoráveis e 3(três) abstenções. Referente ao segundo ponto de pauta, o professor Everton 
29 solicita ao professor Cláudio, responsável pela solicitação, que apresente a proposta do 

30 evento para os presentes. Com  a palavra, o professor Claudio Marinho informa que o evento 
31 acontecerá nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro com a apresentação dos trabalhos de 
32 Conclusão de Curso (TCC) dos alunos da especialização em Ensino de Geografia, sendo em 

33 torno de 24 alunos para apresentarem seus trabalhos. A proposta do evento é a realização de 
34 palestras para os alunos concluintes e solicita a possibilidade de fornecimento de diárias e 
35 passagens para os palestrantes bem como uma Van para trazer os alunos até Diamantina. 
36 Com a palavra, o professor Everton esclarece que, com a impossibilidade de realizar a 

37 compra direta de passagens via SCDP, o saldo para aquisição de passagens na universidade 
38 está bastante reduzido. A professora Crislane solicita esclarecimento referente a quantidade 
39 de dias e a permanência dos alunos no Campus, sendo que o evento dos cursos de 

40 graduação da DEAD sempre acontecem aos finais de semana. O professor Claudio esclarece 
41 que a proposta é possibilitar a participação dos estudantes em um evento essencial para sua 
42 formação. Após ampla discussão, o professor Everton solicita dos Conselheiros o 



43 encaminhamento quanto a solicitação do professor Cláudio Marinho. A proposta foi aprovada 
44 por 7(sete) votos favoráveis e uma abstenção do autor da proposta. O projeto será enviado à 
45 CAPES para aprovação do senhor Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador Geral de 
46 Programas em Cursos a Distância na CAPES, conforme vem sendo realizado com os eventos 
47 promovidos pela diretoria. Quanto à logística de transporte, a proposta é ter um veículo 
48 buscando os estudantes nos poios de Turmalina, Minas Novas e Divinolândia de Minas. 
49 Referente aos terceiro, quarto e sexto ponto de pauta, o professor Everton informa que foi 
50 solicitado para o Conselho Diretor a concessão de diárias e passagens para os docentes 
51 Adriana Aparecida da Conceição Santos, Naldeir dos Santos Vieira, Mara Lúcia Ramalho e 
52 Quênia Luciana Lopes Cotta Lannes para participação do ESUD, em Natal, uma vez que os 
53 trabalhos foram aprovados para apresentação. O professor Everton esclarece que, em virtude 
54 da situação esclarecida acima, será discutido apenas a concessão de diárias, já que não há 
55 saldo suficiente na licitação para aquisição de passagens aéreas. Com  a palavra, a 
56 professora Crislane esclarece que não concorda com a liberação de diárias para o professor 
57 Naldeir uma vez que ele não é docente lotado na DEAD , assunto que já foi discutido em 
58 outras ocasiões e aprovado por todos. Com  a palavra, a professora Adriana Sá esclarece que 
59 a solicitação é para atender a viagem dos dois e caso seja disponibilizado somente para um 
60 participante, ela indica a participação do professor Naldeir pelo fato dele fazer parte da equipe 
61 multidisciplinar e a pesquisa foi feita por ele para aprovação de artigo. As solicitações de 
62 diárias para as professoras Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá, Mara Lúcia Ramalho 
63 e Quênia Luciana Lopes Cotta Lannes foram aprovadas por unanimidade. Quanto a 
64 solicitação de diária do professor Naldeir, após votação, a concessão de diárias foi aprovada 
65 por 05(cinco) favoráveis e 02(dois) contrários. Neste momento, registra-se a saída da reunião 
66 do professor Claudio Marinho. Referente ao quinto ponto de pauta, o professor Everton 
67 informa que foi solicitado a concessão de diárias e passagens para participação de dois 
68 docentes no evento do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A proposta 
69 surgiu após realização do SINTAP. O presidente do referido instituto ofereceu a participação 
70 de 22 alunos do bacharelado em Administração Publica. A professora Adriana Sá, solicitante 
71 da proposta, esclarece que não há apresentação de trabalhos. Após discussão, o Conselho 
72 concluiu que como não há apresentação de trabalhos, o ponto deve ser retirado de pauta e 
73 submetido posteriormente com a justificativa para custeio da participação dos docentes. 
74 Referente aos informes, o professor Everton informa que foram preenchidas 28 vagas dos 
75 cursos de graduação a distância por meio da publicação do edital para vagas remanescentes. 
76 Informa ainda que está sendo ofertado para a Universidad Aduro Jauretche na Argentina o 
77 curso Formação pedagógica de professores para atuação na modalidade a distância- 
78 DEAD/UFVJM: a internacionalização de experiências e saberes, por meio do acordo de 
79 cooperação internacional estabelecido com a referida universidade. Sem mais a tratar, 
80 lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo presidente do Conselho 
81 Diretor. .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X X X XX XXX X XXX XXX X 
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