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ATA DA 78a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD/UFVJM 
REALIZADA VIRTUALMENTE NO DIA TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE UM ÁS QUATORZE HORAS. Pontos de pauta a serem discutidos: 
Leitura e aprovação da ata da 77° Reunião Conselho Diretor da DEAD. 1° Ponto - 
Aprovação relatório de Gestão DEAD (2/2019 - 2021); 2° Ponto - Doação de 02 
webcams para o ICT; 3° ponto - Posto de trabalho em Diamantina com financiamento 
da UAB. Membros presentes: A Presidente do Conselho Diretor da DEAD, professora 
Mara Lúcia Ramalho os professores, Everton Luiz de Paula, Nolmar Melo de Souza, 
Alessandra de Paula Carli, Grazielle Isabele Cristina Silva Sucupira, Simone Grace de 
Paula, Ana Catarina Peres Dias e os servidores Luciano Geraldo Silva e Ricardo 
Nogueira, Geovane da Conceição Máximo na condição de prof. Convidado e a 
professora Quênia Lannes representando a professora Crislane Souza Santos que 
encontra-se em licença saúde. A presidente do Conselho Diretor, professora Mara Lúcia 
Ramalho solicita a votação dos conselheiros sobre a necessidade de leitura ou somente 
passar a votação das atas 76a e 77a. Votação: Todos favoráveis a Leitura das atas 76a e 
77a atas das reuniões do Conselho Diretor. Como encaminhamento, passou-se a leitura 
da ata 76a reunião -Todos favoráveis. Leitura da ata 77a reunião - 06 abstenções e 04 
favoráveis. O Professor Geovane na condição de convidado solicita a palavra caso 
todos os membros estejam de acordo, para solicitar uma questão de ordem, referente ao 
3o ponto de pauta. Solicitação enviada ao professor por telefone e para todos os 
conselheiros via e.mail pela professora Crislane de Souza Santos, que se encontra em 
licença médica e está legalmente representada neste Conselho na condição de 
Coordenadora do Curso de Física pela profa. Quênia Cotta Lanes (vice-coordenadora). 
A Professora Mara realiza a leitura do email que informa aos presentes a solicitação da 
questão de ordem (e.mail em anexo), informa ainda que a questão de ordem será 
colocada em votação. E pede licença aos membros para constar em ata a justificativa 
do ato que motivou a inserção do ponto, mesmo diante a questão de ordem que 
inviabiliza a tomada de qualquer tipo de decisão referente ao ponto, caso venha a ser 
aprovada pelos presentes. Então apresenta o argumento de que de que um posto de 
trabalho foi suprimido em Teofilo Otoni, e o servidor foi contratado para exercício na 
sede da DEAD em Diamantina e no dia 09 de setembro/21 entrou em exercício, 
inclusive esta foi uma decisão que consta em ata previamente aprovada por todos os 
Conselheiros, por proposição da Coordenação UAB em acordo com a Diretoria. 
Portanto, trouxe o assunto como pauta, porque o Conselho é a instância que conta com 
todas as representações e por tal motivo, deve participar das decisões que envolvem o 
atendimento aos cursos seja de graduação ou especialização, por se tratar de uma gestão
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democrática. O servidor Ricardo Nogueira com a palavra confirma que foi feito o 
aditivo com a transferencia da vaga e a professora Mara esclarece que seria omissão de 
uma das atribuições intrínsicas ao cargo de diretor, em especial ao que tange: dirigir os 
serviços administrativos, não ouvir de forma diagnostica os coordenadores que utilizam 
os serviços administrativos da diretoria. Por tal motivo, realizou um levantamento das 
demandas dos coordenadores de Curso em atuação na graduação, para a identificação 
de espaços com maior demanda para atuação do posto de trabalho. Ainda pergunta se 
diante a questão de ordem não se deve atribuir funções ao servidor? A professora 
Grazielle com a palavra, acha conveniente que a diretoria deveria organizar as funções 
do servidor de forma imediata e na próxima reunião validar. A Professora Simone com 
a palavra, valida a ação diagnostica realizada pela diretoria e apresenta a sugestão pela 
realização de uma reunião entre as coordenações, UAB, Adjunta e diretoria, visto que 
diante a questão de ordem não cabe um encaminhamento. O professora Everton com a 
palavra informa que tem o mesmo entendimento da professora Grazielle, que o servidor 
não pode ficar parado, deverá passar as demandas sim e diante ao consenso trazer para o 
conselho referendar em uma próxima reunião. A professora Mara informa que na 
próxima reunião irá retomar o ponto de pauta para que os conselheiros possam 
referendar. A professora Quênia com a palavra informa que concorda com a fala dos 
demais e a duvida é que quando o professor Geovane solicitou a questão de ordem se o 
ponto será retirado da pauta. A Professora Mara solicita a votação da questão de ordem: 
05 favoráveis a retirar o ponto de pauta. 01 contrário, 04 abstenções. PRIMEIRO 
PONTO: A Professora Mara informa que recebeu uma solicitação da reitoria para a 
organização de um relatório contendo todas as atividades realizadas pela diretoria no 
contexto de 2019 à setembro de 2021, o que justifica a apresentação do documento em 
pauta. Neste documento, que foi enviado para a apreciação dos conselheiros além do 
destaque das principais ações que encontram-se descritas por eixos, também contempla 
a indicação dos principais riscos que a DEAD vivência e/ou vivenciou durante o 
período em pauta. Pergunta aos membros se teriam alguma contribuição para que possa 
colocar em votação a versão do documento que será encaminhada via SEI para a reitoria. 
Como contribuição a professora Simone sugere dar maior ênfase aos riscos que 
envolvem a ampliação dos recursos humanos. A Professora Mara menciona que irá 
acrescentar a discussão sobre dois riscos: Riscos IV - Institucionalização da DEAD, 
Riscos V - ampliar Recursos humanos. Votação da aprovação do relatório, com a 
inclusão de maior ênfase aos riscos IV e V para que posteriormente seja tomadas as 
providências necessárias: Todos de acordo. SEGUNDO PONTO: A Professora Mara 
informa que o servidor da T.I. Jhonny Michael Costa recebeu um email do ICT enviado
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pelo servidor Anderson Arruda solicitando que a DEAD possa ceder 2 (duas) webcans e 
após conversa com Jhonny encaminhou um email para os conselheiros para colocar a 
matéria em votação e informa ainda que segundo informação do servidor Jhonny a 
DEAD tem umas 10 webcans em desuso. Assim, diante a solicitação no primeiro 
momento como resposta informou que qualquer movimentação que envolva o 
patrimônio da DEAD deve passar pelo Conselho Diretor e solicitou aguardar. Inclusive 
destacou que esta ação visa corrigir alguns fluxos e construir memórias, visto que a 
DEAD vem passando por alguns problemas para identificar equipamentos parte do 
patrimônio e objetivando este controle matérias referentes a esta pauta devem ser 
documentadas no Conselho Diretor. O servidor Luciano com a palavra, informa que as 
câmeras estão muito antigas e tem algumas que não funcionam mais. talvez mandassem 
para o desfazimento e doaria das novas que estão funcionando 100%. O Professor 
Everton com a palavra pergunta se webcan tem patrimônio ou se é material de consumo. 
O servidor Luciano esclarece que todas estão patrimoniadas. A Professora Mara realiza 
a leitura do email enviado pelo Anderson solicitando os equipamentos. A professora 
Grazielle solicita esclarecimentos sobre a qual categoria a ação se aplica: empréstimo, 
doação ou transferência de patrimônio. A Professora Mara esclarece que é doação com 
transferência do patrimônio. A Professora Grazielle orienta em mandar todas as câmeras 
para teste no ICT e as que não servir fazer o descarte. A professora Mara solicita o 
registro em atendimento à demanda dos conselheiros de doar do acervo das webcans 
antigas e não das novas. Votação: Será feita a doação para o ICT das webcans que são 
objeto de descarte na DEAD e que após teste seja verificado que ainda encontram-se em 
condição de uso. Todos favoráveis . A Professora Mara solicita registro em ata em 
relação ao servidor que entrou em exercício em 09 de setembro e que ira trabalhar como 
recepcionista dos cursos até a próxima reunião para melhor definição da utilização do 
posto de trabalho, tendo em vista do ponto de vista burocrático gerar a folha de 
frequência e atividades para envio à empresa. Sem mais a tratar, lavrou-se a presente ata 
que após lida e aprovada será assinada pela presidente do Conselho.
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