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ATA DA 72a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD/UFVJM REALIZADA 
VIRTUALMENTE NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE UM ÀS 
QUATORZE HORAS. Pontos de pauta a serem discutidos: Leitura e aprovação da ata da 71° 
Reunião Conselho Diretor da DEAD/UFVJM. l°ponto: Afastamento da Profa. Kyrleys Pereira 
Vasconcelos - Motivação- Cursar Doutorado. 2o ponto: Validar a emissão de portarias para os 
editais, em atendimento a solicitação da Coordenação UAB: processos 23086.003590/2021- 
68,23086.003587/2021-44, 23086.003135/2021-62, 23086.003128/2021-61. 3o ponto:
Definição de ofertas futuras de Cursos DEAD/UFVJM para compor PDI 2021-2025. 4° ponto: 
Situação atual da oferta do curso de Administração Publica para 2022. Membros presentes: A 
Presidente do Conselho Diretor da DEAD, professora Mara Lúcia Ramalho, professores: 
Crislane de Souza Santos, Kyrleys Pereira Vasconcelos, Everton Luiz de Paula, Nolmar Melo 
de Souza, Ana Catarina Perez Dias, Grazielle Isabele Cristina Silva Sucupira, Eduardo Gomes 
Fernandes, Alessandra de Paula Carli e os servidores Luciano Geraldo Silva, Ricardo Nogueira, 
participação do Professor Geovane Máximo. A presidente do Conselho Diretor da DEAD 
professora Mara Lucia Ramalho inicia a reunião realizando a leitura da ata da reunião 71a do 
Conselho conforme votação da ata pelos membros presentes: 03 abstenções 06 favoráveis. A 
Professora Mara solicita aos membros a inserção de dois pontos de pauta: votação: aprovadas 
por unanimidade. 5o ponto - Homologação da Comissão para a retomada da análise sobre o 
lugar da DEAD na estrutura organizacional da UFVJM. 6o ponto - Homologação do processo 
N° 23086.0000186/2021 - 32 - Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital 07/2021, da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus do Mucuri, para Professor 
Substituto - Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, realizado no período de 05 a 06 de 
abril de 2021. Votação: Todos de acordo. PRIMEIRO PONTO: Solicitação do afastamento 
Profa. Kyrleys Pereira Vasconcelos - Motivação - Cursar Doutorado. Com a palavra a 
professora Mara deixa ciente a idéia de inserir esse ponto de pauta durante a reunião tendo em 
vista que professora Kyrleys Vasconcelos já está passando por um edital cujo resultado sai dia 
23 de abril de 2021, sabendo que professora Kyrleys vai precisar de um posicionamento da 
Diretoria. A professora Mara deixa claro que a diretoria não pode se posicionar antes do 
colegiado, ocorrendo que no processo que professora recorreu tanto ao colegiado quanto da 
diretoria ainda não consta o parecer do colegiado, tendo em vista que não passou como ponto de 
pauta, sendo a previsão para dia 20 de abril de 2021. Com a palavra a professora Kyrleys 
explica os motivos da sua deliberação deixando todos cientes da sua saída. Tendo em vista que 
ainda não passou pelo colegiado e diante o fluxo apresentado pela a professora Kyrleys, a 
professora Mara propôs um encaminhamento para que a professora Kyrleys não ficasse 
prejudicada. Foi proposto-retirar do ponto de pauta - e caso não tenhamos reunião do conselho 
anterior a data de submissão dos documentos que estará a depender da liberação do colegiado, a 
diretora Mara Ramalho fica respaldada para dar um referendum com o período solicitado pela 
professora Kyrleys, tendo como 2o proposta realizar uma reunião extraordinária. A professora 
Kyrleys informa que na reunião do colegiado fique registrada a intenção do seu afastamento.
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Votação: Todos de acordo. SEGUNDO PONTO: Validar a emissão de portarias para os 
editais, em atendimento à solicitação da coordenação UAB: processos: 23086.003590/2021- 
68,23086.003587/2021-44,23086.003135/20212,23086.003128/2021-61. Após breve discursão: 
Votação: todos de acordo. TERCEIRO PONTO: Definição de ofertas futuras de Cursos 
DEAD para compor PDI 2021-2025. A professora Mara passa a palavra para o servidor 
Ricardo Nogueira que é o representante da DEAD na comissão. Com a palavra Ricardo informa 
como representante da subcomissões da PDI 2021-2025, que o João Paulo do Planejamento 
Institucional pediu que os cursos que a DEAD pretende oferecer de Pós, quanto de Graduação, 
sejam enviados ao reitor para constar como anexo e formalizados no PDI durante a vigência em 
construção. Com a palavra a professora Mara fala sobre as áreas que foram eleitas a partir do 
plano nacional de educação e das demandas que o professor Geovane trabalhou juntamente a 
DEAD, chegando à conclusão que iria manter os cursos já estão inclusos na DEAD e ocorrería a 
ampliação para oferta de I- Educação Infantil, II- Cuidadores de Idosos III - Área de Gestão 
com vertente para a área da educação eárea da saúde, IV- Educação Direitos Humanos, V- 
Didática e prática de ensino, VI- Área de tecnologia. A Professora Mara pediu aprovação para 
inserção das ofertas dos cursos tecnólogos, sendo que já tinha sido votada antes a ampliação dos 
cursos de especialização e cursos de tecnólogos na área de gestão. Ficou decidido em voltar 
como ponto de pauta na próxima reunião do Conselho Diretor os cursos de tecnólogos por ter 
saído um novo manual mais atualizado e depois encaminhar devido ter mais opções a serem 
analisadas, mantendo apenas o curso de especialização. Votação 3 abstenções e 10 aprovações. 
QUARTO PONTO: Situação atual da oferta do Curso de Administração Pública para 2022. A 
professora explica a todos o motivo desse ponto de pauta que vem gerando uma grande 
preocupação e vendo sido manifestado ai pela Coordenadora atualmente Grazielle Sucupira e 
pela professora Adriana Sá anteriormente a preocupação com os rumos do curso para 2022 e 
2023 tendo em vista nenhum edital da UAB previsto para o curso de Administração Pública. A 
professora Mara passa a palavra para coordenadora Grazielle para apresentar a situação do curso 
de Administração pública. A professora Grazielle fala da preocupação das incertezas das ofertas 
para os editais das novas turmas, lembrando que a ultima turma em Administração Publica foi 
em 2017/2 tendo atualmente duas turmas vigentes 2017/1 e 2017/2, sabendo que a turma 2017/1 
se encerra agora no final desse semestre e a turma 2017/2 se encerra no final de 2021, tendo um 
repercussão mais fato é até final do próximo ano encerraria todas atividades vinculadas ao edital 
da CAPES com as turmas da Administração Pública. Com a palavra a coordenadora Crislane 
explica que até o momento a CAPES não manifestou nenhum Edital oficial para esse ano. A 
professora Mara diante dessa preocupação propõe um encaminhamento em aprovação de todos 
os Conselheiros para que juntos essa estrutura já posta possa continuar com as ofertas de curso 
de Administração Pública, sendo assim coloca em votação , solicitar o apoio da reitoria para 
conseguir junto a CAPES vagas para manter a oferta do Curso de Administração. Motivação - A 
demanda da região. Votação: Todos de acordo. .QUINTO PONTO:Homologação da 
Comissão para a retomada da análise sobre o lugar da DEAD na estrutura organizacional da 
UFVJM. A professora Mara fala a todos a importância da retomada aos estudos sabendo que de 
2018 a 2021 DEAD mudou muito, entendendo as legislação internas a UFVJM, o panorama 
nacional e o que possível solicitar para corrigir esse fluxo. A professora Mara fala em restituir 
uma comissão indicação dos colegas fazer novamente um estudo e apresentar em assembléia 
aproveitando os demais estudos que foram feitos. Cabendo essa comissão dentro os moldes 
financeiros que se tem hoje buscando um dialogo direto com PROP AN, PROGEPE E Reitoria 
tirar documentos escritos e de feedbacks para respaldar uma ação lá na frente. Durante a 
reunião foi proposto a inserção da pós-graduação ou somente com membros efetivos, sendo 
colocada em votação: 2 abstenções , 5 votos a favor dos membros efetivos e 4 votos para



inserção de pós graduação. Neste momento passa para validação constituída da comissão para a 
retomada da análise sobre o lugar da DEAD na estrutura organizacional da UFVJM Mara Lúcia 
Ramalho - Presidente (Diretora da DEAD),Simone Grace de Paula -Representante das 
licenciaturas, Grazielle Silva Sucupira - Representante do Bacharelado, Juliana Lages Ferreira - 
Representante Técnicos Administrativos. Votação: 9 aprovados 1 abstenção. SEXTO PONTO: 
Homologação do processo N° 23086.0000186/2021 - 32 - Processo Seletivo Simplificado 
regido pelo Edital 07/2021, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 
Campus do Mucuri, para Professor Substituto - Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
realizado no período de 05 a 06 de abril de 2021. Votação: 8 votos aprovados 1 abstenção. Fica 
registrada a saída da professora Alessandra Carli no final reunião, motivo outra reunião. 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.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
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