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1 ATA DA 60" REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA NO DIA 
2 DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS QUATORZE HORAS E 
3 QUINZE MINUTOS NO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA DEAD. Membros 

4 presentes: o presidente do Conselho Diretor, professor Everton Luiz de Paula; os professores 
5 Crislane de Souza Santos, Eduardo Gomes Fernandes, Fernando Armini Ruela. Os servidores 
6 técnicos-administrativo Ricardo Nogueira, Ricardo de Oliveira Brasil Costa. Participou por 

7 webconferência, a professora Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá. Pauta a ser discutida 

8 : 1°) Leitura e aprovação da ata 59" Reunião do Conselho Diretor; 2) Instrução Normativa para 
9 Concessão de Diárias e Passagens para participação de eventos no âmbito da DEAD; 3°) 

10 Oficio 12/2019 - Colegiado Único das Licenciaturas; 4°) Oficio 15/2019 - Colegiado Único 
11 das Licenciaturas ; 5°) Informes: Nova Portaria CAPES e Edital de Vagas Remanescentes. 
12 Iniciando a reunião, o Presidente solicita inclusão de mais um ponto de pauta a pedido do 
13 professor Eduardo Femandes, sendo este a solicitação de uma sala no novo prédio da DEAD 
14 para desenvolvimento de atividades de extensão. Os conselheiros aprovaram a inclusão, sendo 
15 este o quinto ponto e os informes passam a ser o sexto ponto de pauta. Referente o primeiro 
16 ponto, após leitura, a ata da 59" Reunião do Conselho Diretor foi aprovada por unanimidade. 
17 Ao que concerne o segundo ponto de pauta, o professor Everton informa que a Instrução 
18 Normativa foi elaborada pela comissão composta pelos professores Crislane de Souza Santos, 
19 Fernando Armini Ruela e o servidor técnico-administrativo Ricardo Brasil. O professor 

20 Eduardo Fernandes solicita que antes da apreciação pelo Conselho, o documento seja enviado 

21 para todos os servidores da DEAD para conhecimento e avaliação. O professor Everton sugere 
22 uma reunião extraordinária para aprovação da Instrução Normativa. Após ampla discussão, o 
23 ponto foi retirado de pauta, sendo que o documento será enviado para todos os servidores da 
24 DEAD (professores e técnicos-administrativos) sendo que será agendada uma assembleia com 
25 a participação de todos com discussão dos destaques com posterior aprovação no Conselho 
26 Diretor. No tocante ao terceiro ponto de pauta, o professor Everton procede a leitura do Oficio 
27 12/2019 do Colegiado Único das Licenciaturas. O Professor Eduardo informa que o colegiado 
28 recebeu o questionamento do tutor e repassou para o Conselho Diretor por se tratar de uma 
29 questão administrativa. Após discussão, o Conselho definiu que a Coordenação de Tutoria 
30 deverá enviar um oficio para o tutor dispensado-o com devidos esclarecimentos, bem como 
31 solicitando procedimentos para distribuição dos tutores e o procedimento de dispensa por parte 
32 dos professores. Referente ao quarto ponto de pauta, o professor Everton procede à leitura do 
33 oficio n°15/2019 do Colegiado Único das Licenciaturas. O professor Eduardo Fernandes 
34 esclarece que o colegiado tem recebido reclamações referentes ao curto prazo entre a segunda 
35 chamada e o exame final. Após discussão, sugere-se consultar o DRCA quanto a aplicação do 
36 exame final no inicio do semestre letivo subsequente. Referente ao quinto ponto de pauta, o 
37 professor Everton informa que professor Eduardo solicitou uma sala no prédio novo da DEAD 
38 para realização do projeto de extensão do curso de Matemática. Com  a palavra, o professor 



39 Eduardo esclarece precisa de uma sala para guardar e expor os trabalhos desenvolvidos no 
40 projeto. Após ampla discussão, o professor Everton coloca em votação sendo o pedido 

41 aprovado por unanimidade, condicionado à utilização por outros professores da DEAD, sendo o 
42 espaço denominado como laboratório multiusuário. Referente aos informes, a professora 
43 Crislane comunicou que a CAPES publicou uma nova Portaria, a 102 de 10 de Maio de 2019, 

44 que revogou a Portaria n°249 de 08 de novembro de 2018. Segundo essa nova resolução todos 
45 os bolsistas deverão passar por um processo seletivo ate o dia 25/11/2019 e os resultados de 
46 seleção deverão ser enviados à CAPES. Por último, o professor Everton informa que se 
47 encontra aberto o Edital para vagas remanescentes dos cursos de Educação a Distância da 
48 Universidade, sendo este um edital conjunto com todos os cursos da instituição. O referido 
49 edital é o 11/2019 publicado pela Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Comissão de 
50 Processos Seletivos (COPESE) da instituição. Sem mais a tratar, lavrou-se a presente ata que 
51 após lida e aprovada será assinada pelo presidente do Conselho 
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55 ofessor Everton Luiz de Paula 
56 Presidente d Conselho Diretér da DEAD 
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