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ATA DA 61a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD, REALIZADA EM 
VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS 14 HORAS NA SALA 
DE REUNIÕES DO PRÉDIO NOVO DA DEAD - UFVJM . Membros presentes, o 
presidente do Conselho Diretor, professor Everton Luiz de Paula, os professores Adriana Assis 
Ferreira representando o coordenador do curso de licenciatura em Matemática na modalidade a 
distância, Crislane de Souza Santos, Fernando Armini Ruela, Eduardo Gomes Fernandes e os 
servidores técnicos administrativos Ricardo de Oliveira Brasil e Luciano Geraldo Silva como 
convidado indicado pelos Técnicos Administrativos. A pauta a ser discutida tinha os seguintes 
pontos: Io) Leitura e Aprovação da 60a Reunião do Conselho Diretor da DEAD; 2o) Aprovação 
da Instrução Normativa sobre Concessão de Diárias e Passagens; 3o) Repasse de Recurso 
Financeiro pela CAPES - providências e encaminhamentos; 4o) Procedimentos Regime 
Especial (solicitação da equipe de provas). Informe: Resposta da DRCA referente à consulta 
solicitada na 59a reunião do Conselho; Referente ao primeiro ponto de pauta, Leitura e 
Aprovação da 60a Reunião do Conselho Diretor da DEAD, o professor Everton inicia a reunião 
e após leitura da ata da 60a reunião sendo aprovada, com uma abstenção (Professora Crislane). 
Referente ao segundo ponto de pauta. Aprovação da Instrução Normativa sobre Concessão de 
Diárias e Passagens. Aprovada com uma abstenção (Professora Crislane justificando por não 
ter lido o documento). Passando para o terceiro ponto de pauta: Repasse de Recurso 
Financeiro pela CAPES - providências e encaminhamentos: Ficou decidido que devido a 
restrição orçamentária, serão mantidos apenas quatro postos de trabalho, sendo três postos em 
Diamantina e um em Teófilo Otoni. Neste caso, serão mantidos os colaboradores com maior 
tempo de trabalho na DEAD. Além disso, ficou definido que a direção irá se reunir com a 
Reitoria para apresentar a proposta da manutenção do maior número possível de postos de 
trabalho na DEAD, bem como que um servidor técnico-administrativo seja deslocado para 
atender as demandas do bacharelado em Administração Pública, já que não será possível ficar 
apenas com um posto de trabalho terceirizado em Teófilo Otoni. No quarto ponto de pauta 
Procedimentos Regime Especial (solicitação da equipe de provas). Segündo informações 
repassadas pelo professor Eduardo e pela equipe de provas, aconteceu que estudantes do 
bacharelado em Administração Pública não foram contemplados com as atividades do regime 
especial. Assim, foi solicitado que as coordenações, após recebido o processo de regime 
especial, repassem para a equipe de provas e logística, em até uma semana, os nomes dos 
estudantes que estão no referido regime, já que essas informações não são enviadas pelo DRCA 
para as referidas equipes. No que se refere aos informes, resposta da DRCA referente à 
consulta solicitada na 59a reunião do Conselho: Segundo informações do DRCA não é possível 
realizar o exame final após o término do período, em virtude dos procedimentos oficiais 
estabelecidos pelo calendário acadêmico como, por exemplo, fechamento das turmas e 
divulgação das listas de formandos. Sem mais a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e
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