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ATA DA 73a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA 
DEAD/UFVJM REALIZADA VIRTUALMENTE NO DIA VINTE E SETE DE 
ABRIL DE DOIS MIL E VINTE UM ÁS QUATORZE HORAS.Ponto de pauta a 
ser discutido: Leitura e aprovação da ata da 72° Reunião Conselho Diretor. 
l°ponto:Possibilidade de inserção de novos cursos pelas unidades acadêmicas, no PDI 
da UFVJM que encontra-se em construção. 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, Cláudio Marinho, Ana Catarina Perez Dias, Grazielle Isabele Cristina Silva 
Sucupira, Eduardo Gomes Fernandes, Alessandra de Paula Carli e os servidores 
Luciano Geraldo Silva e Ricardo Nogueira. A Professora Mara inicia a reunião 
realizando a leitura da ata da 72a reunião do Conselho Diretor. Votação: Todos de 
acordo. PRIMEIRO PONTO: Possibilidade de inserção de novos cursos pelas 
unidades acadêmicas, no PDI da UFVJM que encontra-se em construção.Com a palavra 
a professora Mara deixa todos cientes sobre a motivação da reunião extraordinária, 
explica que ocorreu uma solicitação por parte da Comissão responsável por uma das 
partes que compõe o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI/UFVJM. Esclarece 
que para a elaboração do referido documento foram formadas vários grupos de trabalho, 
dentre estes enfatizou a demanda apresentada por dois representantes: o professor 
Fernando Armini e Ricardo Nogueira que participam de grupos diferenciados, mas 
ambos apresentaram demanda em questão para a diretoria, que versa sobre a 
necessidade de envio de um documento que manifeste o interesse da DEAD na oferta de 
novos cursos, caso seja necessário. A professora Mara explana que o documento 
contendo a manifestação de interesse deverá ser enviado para a comissão e que a 
definição dos cursos não é novidade para os conselheiros, visto que é fruto de um amplo 
estudo que se encontra validado em atas do Conselho diretor e esteve pautada na análise 
de um catálogo versão dois mil e dezesseis, sendo selecionados quatros cursos, porque 
já eram áreas aprovadas no Conselho Diretor, e portanto, resguarda a definição do 
Conselho desde as primeiras discussões. A professora Mara então, apresenta os quatro 
possiveis eixos de atuação da DEAD em situações futuras: Curso Superior de 
Tecnologia em Processos Escolares, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Hospitalar e Licenciatura Integrada de Física/Química e as especializações lato
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sensu nas áreas de: Educação Infantil, Cuidadores de Idosos, Didática e Prática de 
Ensino, Direitos Humanos e na área de Gestão. A professora Mara fala que o servidor 
João Paulo a alertou que o projeto pedagógico desses cursos vai precisar estar pronto até 
final de agosto e que em setembro de 2021, provavelmente irão passar pelos conselhos 
superiores. Mas que esta questão ainda será discutida junto a PROGRAD, para 
melhores esclarecimentos sobre o fluxo necessário. Fica registrada em ata a saída dos 
professores Everton Luiz de Paula, Kyrleys Pereira Vasconcelos e Cláudio Marinho 
motivo outra reunião. Após a apresentação dos cursos a professora Mara coloca em 
votação as seguintes propostas. Io - Votação dos Cursos tecnólogos que foram 
apresentados. Todos de acordo. 2o - Votação do envio do Curso de Licenciatura Curso 
de Graduação: Curso de Licenciatura Integrada de Química/Física. Votação: Todos de 
acordo. Observação: o servidor Luciano não votou. 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.
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