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1 ATA DA 59" REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEADWFVJM REALIZADA 

2 NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE NA SALA DOS 

3 CONSELHO UNIVERSITARIOS DA UFVJM. MEMBROS PRESENTES: o presidente do 

4 Conselho, o professor Everton Luiz de Paula. Os professores: Crislane de Souza Santos, 
5 Fernando Armini Ruela e Eduardo Gomes Fernandes. Os servidores técnicos-administrativos 

6 Ricardo de Oliveira Brasil Costa e Ricardo Nogueira. Participou por vídeo conferência, a 

7 professora Adriana da Conceição Santos Sá. Pauta a ser discutida: 1°)Leitura e aprovação das 

8 atas das 562, 57' e 58 reuniões do Conselho Diretor; 2°) Data para as reuniões do Conselho 

9 Diretor no primeiro semestre de 2019 — correções das datas; 3°) Aprovação Ad Referendum dos 

10 poios de apoio presencial para oferta do curso de Pedagogia na modalidade a distancia; 4°) 
11 Viagens de profissionais da equipe multidisciplinar e tutores para projetos de ensino do 

12 bacharelado em Administração Publica; 5°) Passagens e diárias para palestrantes V SINTAP ; 

13 6') Informes: Informações referentes a visitas da Direção e Coordenação UAB Adjunta a 

14 CAPES em Brasília; Informes da Coordenação UAB; Equipe de divulgação do Processo 

15 Seletivo EaD 2019. Inicia-se a reunião com a leitura das atas a serem aprovadas: após leitura, 

16 as atas foram aprovadas por unanimidade. Referente ao segundo ponto de pauta, o professor 

17 Everton esclarece que pelo motivo das reuniões estarem em datas semelhantes a do Colegiado 

18 Único, faz-se necessário alterações de datas de reuniões do Conselho. Assim foram propostas 

19 as seguintes datas: 24 de abril, 15 de maio e 26 de junho. O professor Everton coloca em 

20 votação, sendo as datas aprovadas por unanimidade. Referente ao terceiro ponto de pauta, foi 

21 homologado ad Referendum a oferta do curso de pedagogia nos poios de apoio presencial de 

22 Capelinha, Cristália, Francisco Sá e Papagaios. O professor Everton informou que a escolha 

23 pelos poios ocorreu em virtude de uma lista divulgada pela CAPES para poios prioritários, 

24 sendo estes poios que não dispõe de oferta de licenciaturas, portanto, uma escolha estratégica. 

25 Referente ao quarto ponto de pauta, a professora Adriana Sá esclarece que estão criando um 

26 curso de capacitação, sendo de grande importância para o curso de Adminsitração Pública. 

27 Neste curso, há muitos tutores e professores disponíveis para o projeto de ensino. Ela esclarece 

28 que a proposta é aproveitar o deslocamento dos encontros presenciais com professores bem 

29 como a aplicação de provas. Assim, ela gostaria de otimizar esses recursos no horário livre no 

30 polo e gostaria de saber se poderia colocar equipe multidiciplinar também participando desses 

31 encontros. O professor Everton coloca em votação a participação da equipe multidisciplinar em 

32 ações do bacharelado em Administração publica aprovado por unanimidade . Referente ao 

33 quinto ponto de pauta a professora Adriana Sá esclarece que foi aprovado no colegiado de 

34 bacharelado que o evento fosse internacional e não quer descaracterizar o simpósio e neste 

35 sentido gostaria de saber se tem o apoio da DEAD. O professor Everton esclarece que na 

36 semana passada realizou uma visita na CAPES em Brasilia juntamente com a professora 

37 Crislane e informa que foi repassado apenas 16% do orçamento previsto e que até o presente 

38 momento não tiveram urna resposta sobre o repasse do restante. Assim, é impossível dizer se a 



39 DEAD consegue recurso para apoiar a solicitação. Após discussão ficou definido que o assunto 
40 retomará em nova reunião. Referente ao sexto ponto de pauta, o professor Everton homologou 
41 o início da oferta dos cursos para o segundo semestre, tendo em vista que há 1.654 candidatos 
42 inscritos para o vestibular. Referente aos informes o professor Everton informa que o trabalho 
43 feito de visitas nos poios trouxe um resultado bastante positivo e contribuiu bastante para o 
44 número de inscritos. Na oportunidade, o professor Eduardo informa que na reunião com a Pró- 
45 Reitora de Graduação, professora Leida Calegário, solicitou um prazo maior para as matrículas, 
46 em virtude da falta de leitura do edital. Assim, o aluno tem até dois dias pra mandar 
47 documentos faltantes e poderá mandar o documento digitalizado. Além disso, o professor 
48 Eduardo sugeriu que seja encaminhada uma solicitação de veículos às prefeituras para trazerem 
49 os alunos para se matricular aqui na universidade. Sem mais a tratar, lavrou-se a presente ata 
50 que após lida e aprovada será assinada pelo presidente do Conselho Diretor. 
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