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ATA DA 79a REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA DEAD/UFVJM 
REALIZADA VIRTUALMENTE NO DIA DEZESSEIS DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E VINTE UM ÁS NOVE HORAS. Pontos de pauta a serem discutidos: Io 
ponto - Aprovação da mudança nas rubricas dos recursos recebidos via financiamento 
UAB. ano exercício 2021. 2o ponto - Retomada da discussão do 3o ponto de pauta da 
Ata 78a Reunião do Conselho Diretor da DEAD/UFVJM - Posto de trabalho em 
Diamantina com financiamento da UAB. 3° ponto - Macroprocessos da Diretoria de 
Educação Aberta e a Distância - DEAD: reorganização da estrutura. Processo 
23086.013687/2021-89: Membros presentes: A Presidente do Conselho Diretor da 
DEAD, professora Mara Lúcia Ramalho, os professores: Everton Luiz de Paula, 
Nolmar Melo de Souza, Grazielle Isabele Cristina Silva Sucupira, Simone Grace de 
Paula, Crislane de Souza Santos e o servidor Luciano Geraldo Silva, e na condição de 
convidado prof. Geovane da Conceição Máximo. Professor Eduardo Gomes Fernandes 
justifica a ausência. A presidente do Conselho Diretor, professora Mara Lúcia Ramalho 
inicia a reunião com a leitura da ata 78a Reunião do Conselho Diretor da DEAD. 
Votação : 05 favoráveis e 01 abstenção. A Professora Mara solicita votação para a 
participação do professor Geovane na reunião: Votação: todos favoráveis. Io ponto : A 
Professora Crislane com a palavra em primeiro lugar manifesta a preocupação se os 
conselheiros têem partilhado com os pares as decisões tomadas nas reuniões do 
Conselho Diretor. Na sequência informa que o ultimo dia de mudança de rubrica 
referente a otimização de recursos UAB, ano exercício 2021 para usufruto em 2022, 
será na próxima sexta feira 19/11/2021. Informa ainda que foi solicitado por email a 
mudança na rubrica via oficio à CAPES para o servidor Rogério de Souza Oliveira a 
autorização foi atendida e encontra-se pendente, para apreciação do Conselho Diretor. A 
professora Crislane esclarece que uma das alterações solicitada a CAPES prevê o 
redirecionamento dos recursos para o pagamento dos terceirizado 339037 no ano 
exercício de 2022, o valor de R$86.863.49 (oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e tres 
reais e quarenta e nove centavos). A Professora Mara esclarece que essa iniciativa 
sempre acontece para que o recurso não retorne para os cofres públicos. Votação: 
Aprovação mudança de rubrica dos recursos via financiamento UAB, ano exercício 
2021. Conforme ofício encaminhado pela Coordenação UAB: Todos favoráveis. 2o 
ponto: a professora Mara retoma com o 3o ponto de pauta da Ata 78a Reunião do 
Conselho Diretor da DEAD/UFVJM 
financiamento da UAB. Esclarece que foi realizada uma reunião com os coordenadores 
de curso e posteriormente com a coordenação UAB e coordenação adjunta. A diretoria e 
as coordenações chegaram ao consenso que até o mês de dezembro de 2021 o servidor
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37 que está desempenhando a função em Diamantina, irá trabalhar assessorando as
38 secretárias que atuam diretamente aos coordenadores de curso, e não terá até esta data
39 uma função especifica direcionada a um coordenador. Segundo a professora Mara a
40 motivação apresentada pelos coordenadores é que o servidor terceirizado, precisa
41 primeiro aprender o trabalho referente ao cargo. Como encaminhamento do diálogo, no
42 mês de dezembro irá realizar uma nova reunião para a definição do trabalho. A
43 Professora Crislane concorda com o exposto pela professora Mara e enfatiza o exposto
44 dizendo que em dezembro será definido em qual curso o servidor ira atender. Votação:
45 Validação da atuação do servidor terceirizado na condição de apoio às coordenações de
46 curso até o mês de dezembro/2021, sem definição da coordenação específica que irá
47 atuar. Motivação, conhecer as atividades implícita à função.Todos favoráveis 3o ponto
48 a Professora Mara informa que participou de uma reunião na reitoria e na oportunidade
49 foi convidada a encaminhar um documento constando as alterações na estrutura da
50 diretoria, articulada às demandas já diagnosticadas por meio do trabalho da Comissão
51 composta pelos servidores: Graziele Isabelle Silva Sucupira (representante Bacharelado
52 Administração Pública), Simone Grace de Paula (representante Licenciaturas), Juliana
53 Lages Ferreira (TA) e como presidente da comissão, a professora Mara Lúcia Ramalho.
54 A professora Mara com a palavra contextualiza o processo vivenciado até então e a
55 articulação realizada junto a reitoria, que culminou na organização de um documento
56 que consta no processo SEI 23086.013687/2021-89. Neste sentido, a professora Mara
57 esclarece que a DEAD recebeu a demanda para alterar a sua natureza jurídica para
58 Centro, no entanto, após estudo da legislação vigente a comissão chegou ao
59 entendimento de que em relação a natureza jurídica a DEAD não teria nenhum tipo de
60 benefício ou prejuízo e por tal motivo, entendeu-se como desnecessária a realização do
61 movimento, neste momento, visto que toda a documentação da diretoria assenta as suas
62 bases na natureza legalmente aprovada mediante a resolução N.° 11 - CONSU, DE Io
63 DE ABRIL DE 2011. Assim, informa a professora Mara que a decisão da comissão foi
64 por manter a natureza “diretoria”. Informa ainda que em atendimento ao processo de
65 reestruturação da DEAD, foi encaminhado um documento para a reitoria mediante
66 processo SEI 23086.013687/2021-89. Neste documento, encontram-se contempladas as
67 demandas da DEAD para a realização do processo de institucionalização. A Professora
68 Crislane manifesta sua satisfação e parabeniza a comissão pela proposta enviada,
69 destaca que o conteúdo do documento contempla as demandas e preocupações
70 manifestas ao longo do processo, portanto encontra-se muito bem elaborado em todos
71 os aspectos. A Professora Mara esclarece que o processo para a organização do
72 documento, contou com a aprovado prévia em uma assembléia que contou com a
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participação de todos os servidores da DEAD e nesta 79a reunião, solicita a 
homologação do documento pelo Conselho Diretor. Votação - Homologação do 
documento enviado via processo SEI 23086.013687/2021-89: Todos favoráveis. Sem 
mais a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pela 
presidente do Conselho.
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Presidente do Conselho Diretor da DEAD 
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