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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 61 / 2021 - NEAD (10.00.09)
Nº do Protocolo: 23122.022999/2021-08

São João del-Rei-MG, 07 de julho de 2021.

ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze
horas e quinze minutos, por meio do aplicativo Google Meet, teve início a octogésima
segunda reunião ordinária do Colegiado de Educação a Distância do Núcleo de
Educação a Distância da Universidade Federal de São João Del Rei, sob a
presidência da professora Rejane Corrêa da Rocha, Coordenadora Geral do Núcleo
de Educação a Distância. Estiveram presentes a Coordenadora AcadêmicoPedagógica, professora Tatiana Pinheiro de Assis Pontes; o Coordenador de
Mídias, professor Eduardo Henrique de Matos Lima; o Coordenador de Tecnologia ,
professor Matheus Carvalho Viana; as representantes docentes de cursos em
oferecimento pelo Núcleo de Educação a Distância, eleitas por seus pares do Núcleo,
professora Shirley Dau; professora Maria Rita Rocha do Carmo e professora
Andrea Cristiane dos Santos Delfino; o representante dos Chefes de
Departamento envolvidos em EAD, indicado pela Congregação, professor José Luiz
Oliveira; e a representante técnico-administrativa, indicada pelo Reitor e aprovada
pelo Conselho Universitário, Denise Fonseca. O representante dos Coordenadores
dos Cursos envolvidos em EAD, indicado pela Congregação, professor Pablo Luiz
Martins, não compareceu. Não há ainda nomeação de representante dos(as) Chefes
ou Diretores(as) de Unidades Acadêmicas envolvidas em Educação a Distância,
indicado(a) pela Congregação; e de representante discente. Os itens de pauta: Item
01 - Informes; Item 02 - Ajustes no PES do NEAD; Item 03 - Revisão da Resolução
006/2020/CONSU/UFSJ. A pauta foi aprovada com as seguintes alterações: Item 01
- Aprovação da ata da 81ª Reunião do COEAD; Item 02 - Projeto de Expansão da
EAD nas IES Públicas Federais e possibilidade do NEAD se tornar um Centro ou
Unidade Acadêmica; Item 03 - Revisão do PES do NEAD. Aprovada a pauta deu-se
início a discussão dos itens: Item 01 - A ata da 81ª Reunião do COEAD foi aprovada.
Item 02 - Houve a menção ao Reuni Digital - Projeto de Extensão da Ead nas IES
Públicas Federais pela Prof. Rejane, a qual se comprometeu a encaminhar aos
presentes os documentos contendo a apresentação do projeto como um todo, assim
como a minuta do documento que as IES terão que se manifestar sobre o mesmo, a
fim de que haja a análise dos mesmos. Foi posto em discussão quanto qual postura
adotar referente as nove vagas de professores que "eram" do Nead e foram
"transferidas aos departamentos". A proposta da Prof. Rejane é que as mesmas
sejam repostas de imediato, propondo também que o NEAD se torne uma Unidade
Acadêmica, em alinhamento aos ideais do Reuni Digital, com a alocação das vagas
nesta nova unidade acadêmica. Item 03 - Foi feita revisão dos objetivos setoriais do
Planejamento Estratégico PES/UFSJ 2020/2024, em razão do corte de 40% da verba
das Universidades Federais e da não renovação do contrato de nº102/2017 com a
FAUF, os quais ficaram da seguinte forma: OBJETIVO SETORIAL 01 - Ação 1
(Criação de bolsas) - Não realizada - foi deliberado pela manutenção do mesmo com
a ressalva que o seu cumprimento está condicionado a obtenção de recursos para tal
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fim, medida que também atenderia a transparência de informações à comunidade;
Ação 2 - Realizada (em parte); Ação 3 (Implantar a política de acolhimento) Realizada (Edital nº 016/2020) - Prof. Rejane destaca que deve haver melhorias em
tal política. Profº. Matheus sugeriu que fosse realizada semestralmente uma aula
online para todos os alunos, sugestão esta acolhida por unanimidade; Ação 4 Realizada (ressalva para a necessidade de se manter uma revisão periódica) - Profª.
Rejane informou que a COGER, por mais de uma vez, entrou em contato com o DCE
solicitando a indicação de um representante dos alunos para a COEAD e destacando
sobre a importância de ter o mesmo dentre os membros desta, tendo a COGER
recebido como resposta do DCE a necessidade deste ter os e-mails dos alunos em
EAD. A Profª. Rejane ressaltou que não forneceu os referidos e-mails por haver um
impedimento legal para tanto. OBJETIVO SETORIAL 02 - Ação 1 - Em elaboração A Profª. Shirley propôs a criação de um "Boletim do NEAD" para o público interno, no
qual também constará a divulgação do Portal de Extensão. Proposta esta aprovada
por unanimidade. Ação 2 - Realizada; Ação 3 - Em realização; Ação 4 - Realizada;
Ação 5 - Em realização com prazo postergado para até 31/12/2021 - A Profª. Rejane
propôs a aplicação nos alunos em EAD de questionário sobre inclusão, a qual
também se disponibilizou a realizar o tratamento dos dados obtidos com o mesmo.
Proposta esta aprovada por unanimidade. Ação 6 - Prazo postergado para até
31/12/2021. OBJETIVO SETORIAL 03 - Ação 1 - Não realizada - Ficou definido que
seja estabelecido estratégia, meios, tais como editais de chamamento de propostas,
para realizar cursos de extensão à comunidade externa. Definiu-se tal discussão para
a pauta da próxima da reunião subsequente a do dia 1/6/2021; Ação 2 - Não
realizada; Ação 3 - Não realizada; Ação 4 - Não realizada - Ação retirada do PES até
que haja novo edital para graduação. OBJETIVO SETORIAL 04 - Ação 1 - Período
antecipado para até 31/12/2021; Ação 2 - Período postergado para atá 31/7/2022;
Ação 3 - Período postergado para atá 31/12/2022; Ação 4 - Período postergado para
até 31/12/2021. OBJETIVO SETORIAL 05 - Ação 1 - Em realização - Período
postergado para até 31/7/2021 - Revisão e mudanças a serem feitas; Ação 2 - Em
realização; Ação 3 - Em realização. OBJETIVO SETORIAL 06 - Ação 1 - Não
realizada - Impossibilitada pela pandemia; Ação 2 - Não realizada. O COEAD
deliberou por marcar uma reunião por mês para discutir as metas do NEAD. A Profª.
Rejane Rocha informou sobre a possibilidade de solicitação à PPLAN de
remanejamento de verba para cumprimento da Ação 1 do Objetivo Setorial 01. Item
04 - O COEAD fez as seguintes deliberações: a) para cumprimento da meta 3, foi
sugerido uma roda de conversa entre Coordenadores de Polos, Coordenação Geral,
Coordenadora Acadêmico-Pedagógica, COEAD e DCE. A COGER ficou responsável
pelo agendamento; b) foi sugerido pela professora Shirley Dau a divulgação de um
boletim informativo do NEAD e c) para promoção do CONEAD a COGER ficou
responsável por planejar a execução online, em dois dias, do Colóquio. Ao término
da reunião, este Colegiado deliberou agendamento de nova reunião para o dia cinco
de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio do aplicativo Google
Meets. Em anexo a esta ata está a pauta da reunião. Nada mais havendo a tratar, às
dezenove horas e quinze minutos, eu, Alexis Ribeiro, secretário executivo da
Coordenação Geral do Núcleo de Educação à Distância, lavrei a presente ata, que,
depois de lida e aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei,
vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um.

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 18:07 )

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 11:33 )

ALEXIS RENAN SILVA RIBEIRO

ANDREA CRISTIANE DOS SANTOS DELFINO

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 18:59 )

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 10:06 )

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
NEAD (10.00.09)
Matrícula: 2139060

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CEMAT (12.75)
Matrícula: 1695263
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DENISE FONSECA

EDUARDO HENRIQUE DE MATOS LIMA

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 22:13 )

(Assinado digitalmente em 28/10/2021 14:09 )

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DFIME (12.04)
Matrícula: 3290132

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMAT (12.22)
Matrícula: 1056272

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 11:00 )

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 10:13 )

COORDENADOR ADMINISTRATIVO - TITULAR
COTEC (10.00.09.02)
Matrícula: 1691035

COORDENADOR - TITULAR
NEAD (10.00.09)
Matrícula: 3367424

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SEFIN (10.00.09.04)
Matrícula: 1617629

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA

MATHEUS CARVALHO VIANA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
COMED (12.67)
Matrícula: 1762015

MARIA RITA ROCHA DO CARMO

REJANE CORREA DA ROCHA

(Assinado digitalmente em 08/07/2021 15:05 )

(Assinado digitalmente em 13/07/2021 17:40 )

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DFIME (12.04)
Matrícula: 2218975

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
COAPE (10.00.09.01)
Matrícula: 2409108

SHIRLEY DAU

TATIANA PINHEIRO DE ASSIS PONTES
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