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ATA DA 69a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD/UFVJM REALIZADA 
VIRTUALMENTE NO DIA TRINTADE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE ÀS 
QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS. Pontos de pauta a serem discutidos: Io) 
Leitura e aprovação da ata da 68a reunião do Conselho Diretor; 2o)0 - Plano de Ações 
Pedagógicas - Encaminhado para a CAPES; 2o) - Afastamento para Doutorado- Solicitação 
Prof Adriana Sá; 3o) - Encaminhamento de demandas da UNDIME para a CAPES; 
4o) Aprovação ad referendum da indicação dos membros da banca de condução do edital de 
coordenação de tutoria; 5o) - Aprovação ad referendum do plano de trabalho de ciência é 
10.MEMBROS PRESENTES: Professores Mara Lucia Ramalho, Adriana Aparecida da 
Conceição Santos Sá, Everton Luiz de Paula, Crislane de Souza Santos, Kyrleys Pereira 
Vasconcelos, Ricardo Nogueira, Quênia Luciana Cotta Lannes, Eduardo Gomes Fernandes, 
Luciano Geraldo Silva, Alessandra de Paula Carli, Geovane da Conceição Máximo, Nolmar de 
Melo, professora Ana Catarina justificou ausência. A Presidente do Conselho Diretor da DEAD 
professora Mara Lúcia Ramalho inicia a reunião com a leitura da ata da 68a reunião para 
aprovação. Votação: 09 votos favoráveis e 01 abstenção. A professora Mara solicita votação dos 
conselheiros presentessobre a participaçãona reunião dos professores Quênia Lannes e Geovane 
Máximona condição de convidados.Votação: todos de acordo. PRIMEIRO PONTO: A 
professora Mara esclarece que a DEAD pleiteou junto a CAPES vagas remanescentesque não 
foram ocupadas pela graduação, totalizando 390 vagas e o processo encontra-se em tramitação, 
para verificação por parte da CAPES sobre a possibilidade de atendimento. Informa ainda que 
no mesmo documento foi encaminhadaa solicitaçãode oferta de 500 vagas na área na área de 
especialização.Decorrente deste processo, foi solicitado peloprofessor Luiz Alberto Rocha 
deLirao envio de um Plano de Ações Pedagógicas,com a finalidade de explicitar as propostas da 
DEAD para o enfrentamentoda evasão. A professora Crislane com a palavra informa que se os 
índices de evasão não melhorarem a DEAD não conseguirá vagas nem nas graduações e 
especializações para o próximo edital, segundo preocupação partilhada pelo professorLuiz 
Alberto Rocha de Liradurante reunião. Com a palavra a professora Adriana Sá questiona sobre 
onde foi tirado as informações referenteaos parâmetros de evasão da DEAD. Professora 
Crislane informa que foi pelo SIUSAB que está atualizado até a presente data com informação 
de todos os cursos. Professora Mara esclarece que tem um censo na página da UFVJM e que a 
preocupação da CAPES é que a DEAD recebe um numero significativo de vagas e não 
apresenta diplomação coerente com estes números. O Professor Everton com a palavra 
manifesta sua preocupação com a o numero de evasão, mas tem situações que fogem do 
controle da coordenação do curso,menciona que teve saída de alunos bons que por motivos 
pessoais acabaram desistindo. Encaminhamento: validação do Plano de Ações Pedagógicas. O 
Plano foi validado pelos Conselheiros. Seguiu-se ainda com a aprovação do encaminhamento: a 
organização de um planejamento fundamentado em dados que possam auxiliar na atividade de 
planejamento. O encaminhamento foi aprovado pelos Conselheiros. A professora Adriana 
Sásolicita que seja levado em conta os desafios vivenciados pelo Curso de Administração
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Pública, na última entrada em que se utilizou vagas do ENEM, segundo a professora neste 
contexto a evasão foi maior, talvez em função do perfil dos ingressantes. O professor Eduardo 
com a palavra esclarece que a análise realizadapela CAPES sobre o índice de evasão,deve 
contemplar as especificidades regionais que cria um diferencial entre os desafios vivenciados 
pelas Universidades. Após breve discussão a professora Mara sugere como encaminhamento a 
validação do Planejamento indicado nesta Atapelo Conselho Diretor e sugere a realização de 
reuniões com as coordenações para análise da proposta. Em Votação todos se manifestam de 
acordo. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Leitura do oficio encaminhado pela professora 
Adriana Sá, cujo assunto versa sobre a solicitação de seu afastamento para doutorado no período 
de 01/02/2021 até 05/03/2022. A Professora Crislane pergunta se a DEAD ainda mantém o 
quantitativo de02 vagas. Aprofessora Mara informa que conforme entendimento da informação 
da CPPD a DEAD possui somente 01 vaga, mas informa que vai verificar junto ao setor 
competente e volta a esclarecer aos conselheiros o afastamento solicitado pela professora. Em 
votação:a solicitação sobre o afastamento é aprovado, condicionadoà realização por parte da 
professora de todos os tramites institucionais. Registra-se a saída do professor Everton sendo 
substituído pelo vice coordenador do curso de Química professor Fernando Armini Ruela. 
TERCEIRO PONTO DE PAUTA: A Professora Mara faz uma breve explanação referente 
conversa com o professora Luiz Lira da CAPES referente projeto piloto de cursos para oferta de 
futuros cursos de especialização. Na oportunidade, retoma com os Conselheiros os eixos já 
apresentados em reuniões anteriores, decorrente de demanda apresentada pela UNDIME, para 
nortear a reflexão sobre possibilidade de ampliação da oferta, que poderá compor o 
planejamento da DEAD, a saber: eixos: 1. Gestão Pública com ênfase na educação, Gestão 
educacional, tecnologia e processos gerenciais em educação; 2. Gestão Pública em serviço da 
saúde , gestão em saúde pública, processo operacional saúde, agente comunitário; 3. Gestão 
Pública com ênfase em meio ambiente, soluções para uso e ocupação do solo, urbanização das 
cidades e interfaces campo e gestão de produtos agrícolas;4. Gestão Pública com ênfase em 
gestão cultural, gestão patrimonial cultural, identificação valorização e integração e inserção das 
manifestações locais, gestão de projetos culturais. Em votação: Ia proposta: Manifestaremos 
interesse nas linhas 1 e 2; 2a Proposta: Não manifestaremos interesse nesse momento por não 
termos condições, 3a Proposta : Que o assunto seja discutido nos colegiados aí poderemos ter 
uma posição se teremos professores. Resultado da votação: 03 votos Ia proposta; 01 voto 3a 
proposta; 04 abstenções.A Professora Mara esclarece que mesmo diante a manifestação de 
interesse é preciso lembrar que a oferta estará condicionada ao levantamento de demandas e 
consequentemente da liberação de vagas pela CAPES. Registra-se a saída da professora 
Kyrleys.QUARTO PONTO: Aprovação ad referendum Membros da bancaEdital 
25/DEAD/2020 vaga para coordenação de tutoria.Os professores Quênia Lannes, Crislane de 
Souza Santos e Geovane Máximo. Votação: Todos de acordo. QUINTO PONTO: Professora 
Crislane justifica que o Plano de Trabalho do curso Ciência é 10 foi alterado pela entrada de 
mais dez alunos no curso e foi estendido o tempo que ficou parado. Votação: Todos de 
acordo.Passou-se aos informes e a Professora Mara solicita registro em ata do recebimento de 
recursos descentralizados para a DEAD para a aquisição de equipamentos de TI e áudio e vídeo 
novalor de R$593.663,58. Valor este que deverá ser empenhado até o dia 13 de Novembro de 
2020. Sem mais a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pela 
presidente do Conselho.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Prof*. Dr*. Mara íucia fíaTnafho'^''

Presidente do Conselho Diretor da DEAD 
Diretor de Educação Aberta e a Distância

Prof3. Dr3. Mara Lúcia Ramalho 
Diretora de Educação Aberta e 

a Distância/UFVJM
Port. UFVJM N2 2.508, de 20/08/2019
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