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1 ATA DA 66a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA VIRTUALMENTE
2 NO DIA QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE ÀS QUATORZE HORAS. Pontos de pauta
3 a serem discutidos: Io) Aprovação da ata da 65a reunião do Conselho Diretor;2°) Homologação do ad
4 referendumào Plano de Trabalho pela Coordenação UAB - Professora Crislane de Souza Santos; 3o)
5 Apresentação da alteração da coordenação de T.I. da DEAD/UFVJM; 4°)Recebimento de recurso para
6 aquisição de equipamentos de T.I. e definição de prioridades do investimento; 5o) Possibilidade de
7 recebimento de recurso para implantação de 01 curso piloto de tecnólogo na DEAD/UFVJM. 6o) 

Apresentação do diagnostico sobre perfil tecnológico dos alunos da DEAD e realização de possíveis
9 encaminhamentos; 7o) Solicitação de homologação da tutoria do Alber Cario - Professora Ana Catarina;

10 Informes: Processo de avaliação online da DEAD/UFVJM. Membros presentes: Presidente do Conselho
11 Diretor da DEAD, professora Mara Lucia Ramalho e os professores: Alessandra de Paula Carli, Crislane
12 de Souza Santos, Eduardo Gomes Fernandes, Everton Luiz de Paula, Kyrleys Pereira de Vasconcelos,
13 Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá, Ana Catarina e os técnico administrativos: Luciano Geraldo
14 da Silva e Ricardo Nogueira. O professor Nohnar Melo de Souza justificou sua ausência. A presidente do
15 Conselho Diretor inicia a reunião solicitando seu encerramento às 15h e 30 minutos. Primeiro ponto a
16 ser discutido: aprovação da ata da 65a reunião do Conselho Diretor, após algumas observações foi
17 solicitadoque a mesma seja reencaminhada com as correções necessárias. Segundo ponto de pauta: a
18 Professora Crislane informa que devido a urgência o Plano de Trabalho organizado pela Coordenação
19 UAB foi aprovado em ad referendum pela diretoria, para atender os prazos solicitados pelaCAPES para a
20 liberação de recursos. Professora Crislane Informa ainda que o recurso referente ao ano 2020 Edital
21 05/DED/CAPES já está disponível para os cursos aprovados nastrês especializações em curso, a saber:
22 Especialização em Ensino de Geografia, Especialização em Direitos Humanos e Especialização em
23 Ensino de Matemática no Ensino Médio e para asgraduações: Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura
24 em Química, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática. O servidor Ricardo Nogueira
25 informou os valores a receberreferente ao Edital 05/DED/CAPES de 2018 R$333.575,00 e Edital
26 75/DED/CAPES/2014 referente aos cursos veteranos o valor de R$159.426,00. Por tal motivo, solicitou o 

aditamento de 72 vagas para o curso de especialização em ensino de Geografia e não foi contemplado até
28 o momento.O servidor Ricardo Nogueira com a palavra complementa que conforme a evasão aumenta o
29 valor é reduzido. A professora Marajustifica ainda a ação de ad referendum,com o argumento de que o
30 período está muito corrido por causada pandemia e não poderíam perder o prazo. A professora
31 Adrianasolicita esclarecimentos referente ao último período do curso de Bacharelado em Administração
32 Pública uma vez que o recebimento de recursos está programado para 04 anos e o curso tem duração de
33 quatro anos e meio. A professora Crislane se responsabilizará por uma consulta a CAPES sobre a
34 indagação.Após votação ocorre a homologação do Plano de Trabalho do Edital 05/DED/CAPES/2018
35 exceto o curso “Ciência é 10” que será analisado separadamente e aprovado posteriormente. A
36 homologação Ad Referendum foi aprovado por unanimidade. Registra-se a saída da professora Crislane.
37 Terceiro ponto de pauta: a Professora Mara solicita registro em atado agradecimento ao servidor Ricardo
38 de Oliveira Brasil pelo serviço prestado durante sua coordenação da equipe de T.I. da DEAD sempre com
39 muita competência, dedicação e presteza e passa a palavra para o novo coordenador de T.I. se apresentar,
40 o servidor Luciano Geraldo da Silva. O servidor informa que está se inteirando do funcionamento do setor
41 e se coloca à disposição de todos. Votação: Todos de acordo com a nova coordenação de T.I da DEAD,
42 visto que o mesmo foi indicado pelos pares. Quarto ponto de pauta: a professora Mara informa que
43 houve uma reunião com reitoria, PROGRAD, DEAD. PROACE e D.T.I, na oportunidade o reitor
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apresentou uma possibilidade de liberação de recursos objetivando a melhoria dos índices referente a 
Meta 12 do Plano Nacional de Educação- Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, com a possibilidade de 
oferta de um curso de tecnólogo. Neste processo ressalta duas possibilidades de financiamento, a primeira 
refere-se a aquisição de equipamentos. Neste caso o servidor Ricardo Brasil fez um levantamento dos 
equipamentos para aquisição ficando em tomo de R$800.000,00 a atualização dos mesmos e a segunda 
possibilidade de financiamento versa sobre a oferta de cursos tecnólogos. Neste sentido,foi feito a 
solicitação de quatro cursos para tecnólogos e o envio ocorreu no mês de maio. A reitoria recebeu a 
informação que chegará recurso para a DEADjuntamente com o DTI para organização da logística 
necessária a realização do ensino remoto nos cursos ofertados na modalidade presencial. Diante a tal 
informação, a professora Mara solicitou ao Luciano, coordenador de TI da DEAD, a reorganização de 
uma planilha que poderia chegar a R$500.000,00. Com a palavra Luciano informa que separou a planilha 
em quatro categorias, sendo: licença dos programas para edição de cinco anos, atualização das câmeras, 
abafamento acústico, tripés, notebook para o estúdio, computadores novos, mesa digitalizadoras, 
microfones e impressoras.O senhor Lucianoinforma ainda que todas as aquisições contemplam demandas 
para Diamantina e Teófilo Otoni.A Professora Mara conclui que é para atender todos os cursos de 
graduação e especialização e que o referido recurso encontra-se relacionadoà Meta 12, ação esta que abre 
a possibilidade definanciamento de capital e outro de custeio, estando os dois relacionados. A Professora 
Crislane solicita informação sobre qual será de fato o apoio da Diretoria para a implantação do ensino 
remoto na UFVJM. A Professora Mara esclarece que esta clareza é muito importante para a construção de 
parcerias internas na UFVJM e menciona queconforme conversa com representantes da PROGRAD, o 
apoio é na questão de acompanhamento e instrumentalização dos professores para a realização de 
webconferência, capacitação e utilização do Moodle. No que se refere ao apoio à Pró-reitoria de Extensão 
menciona não existir ainda um plano de trabalho, mas informa que a DEAD irá receber dois estagiários 
para dar suporte as novas demandas apresentadas.Os professores Everton e Crislane manifestam 
preocupação uma vez que a DEAD foi citada na reunião do CONGRAD como responsável pelo apoio a 
universidade nas demandas de trabalho dos cursos presenciais. A professora Mara esclarece que em 
relação ao apoio a PROGRAD um plano de trabalho já está sendo elaborado com detalhamento sobre o 
objeto e que será socializado com os conselheiros e solicita o encerramento da reunião pelo fato de ter 
sidoconvocada pela reitoria para uma reunião na sequênciada presente reunião do Conselho Diretor. Os 
pontos 5. 6 e 7 serão discutidos na próxima reunião do Conselho Diretor. Sem mais a tratar, lavrou-se a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada pela presidente do Conselho 
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