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ATA DA 71a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD REALIZADA 
VIRTUALMENTE EM QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTEÀS
QUATORZE HORAS. Pontos de pauta a serem discutidos: Ata leitura e aprovação da ata da 
70° Reunião Conselho Diretor.Io ponto: Homologação do documento que apresenta o Curso de 
Matemática como possibilidade de aquisição de vagas, caso não seja aprovada pela CAPES a 
aprovação das 190 vagas para o Curso de Administração Pública. 2o ponto: Resposta da 
Consulta realizada a equipe de TI sobre o 4o ponto de pauta. 3o ponto: BSC- Plano Estratégico 
Institucional. Membros presentes: Presidente do Conselho Diretor da DEAD, PROFESSORA 
Mara Lucia Ramalho, professores: Crislane de Souza Santos, Kyrleys Pereira Vasconcelos, 
Luciano Geraldo Silva, Everton Luiz de Paula, Nolmar de Melo, Simone Grace de Paula, 
Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá e os servidores Luciano Geraldo Silva e Ricardo 
Nogueira. Professora Mara inicia a reunião realizando a leitura da ata da reunião 69a do 
Conselho conforme votação dos membros presentes 03 abstenções 04 favoráveis. PRIMEIRO 
PONTO; Professora Crislane informa que em uma reunião realizada com a Coordenadora de 
Articulação Acadêmica da DED/CAPES senhora Joana Paula Alves da Silva Noia de Souza 
onde foi informada sobre a possibilidade da perda das vagas solicitadas, e apos uma reunião 
com os coordenadores dos cursos foi solicitado a transferência das mesmas para o curso de 
Matemática por ser um curso de segunda maior demanda . Votação : todos de acordo. 
SEGUNDO PONTO: Com a palavra o Coordenador da Equipe de T.I. da DEAD o servidor 
Luciano informa que referente ao ocultar as disciplinas para os tutores, realizando a solicitação 
dos professores iria ser ocultado também para os alunos, informa ainda que costumam receber 
solicitação de alunos para ter acesso a disciplinas passadas, a opção o próprio professor podería 
fazer a ocultação no final do semestre e a equipe de T I podería ficar responsável pela ocultação 
a partir de 2021. Professora Mara solicita duas votações, professora Mara informa que a 
empresa contratada anteriormente não é para trabalhar com funcionalidades de Moodle e 
somente para backup, apos breve discussão com todos os membros do Conselho ficou definida 
duas Propostas para votação: Ia proposta- Retirar de pauta. 2a proposta - Aprovar condicionada a 
não excluir o registro Votação: 07 votos na Ia proposta e 01 voto na 2a proposta. Registra-se a 
saída da professora Kyrleys de Vasconcelos e entrada da professora da vice coordenadora do 
curso da Pedagogia professora Simone Grace de Paula. Registra-se a saída da professora 
Crislane. TERCEIRO PONTO: com a palavra professora Mara esclarece referente ao BSC- 
Plano Estratégico Educacional na coordenação pelo servidor João Paulo Santos, em que no 
final de 2019 foi solicitado pela reitoria que todas as diretorias fizessem um Plano de Gestão, a 
DEAD realizou discussão e votação do Plano e todo o trabalho que esta sendo feito foi 
amparado pelo Plano citado, quando foi solicitado pelo João Paulo a DEAD colocou as metas e 
objetivos que ja faziam parte do Plano de Gestão que ja foi enviado anterionnente para a 
ouvidoria da Universidade e também para a CAPES, informa ainda que o servidor Ricardo



Nogueira ficará responsável em acompanhar o preenchimento da planilha junto ao setor, uma 
vez que o documento se tornará publico e foi feito uma transição dos dados que ja constavam no 
plano de Gestão ja aprovado pelo Conselho Diretor da DEAD e está disponível na pagina de 
govemaça. Professora Mara faz a apresentação da planilha para todos os membros. Com a 
palavra a professora Adriana Sa informa que a DEAD tem 04 representantes no PDI da 
Universidade onde possam aumentar a importância da DEAD junto a Instituição. Votação: 01 
abstenção e aprovado pelos demais conselheiros. 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
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