
ATA  DA  4ª  ASSEMBLEIA  EXTRAORDINÁRIA  DO  ANO  DE  2016,  DO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DECED. Aos oito dias do 
mês  de  julho  de  2016,  às  9  horas,  no  salão  de  reuniões  do  Núcleo  de 
Educação  a  Distância  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  - 
NEAD/UFSJ,  aconteceu a 4ª  assembleia  extraordinária  do  ano de 2016 do 
DECED. Presentes, sob a presidência do subchefe do DECED, em exercício 
da  chefia,  o  professor  Marcio  Roberto  de  Lima  e  a  professora  Rosângela 
Branca do Carmo.  Ausências  justificadas:  1)  os  professores  Bruna Sola da 
Silva Ramos, Christianni Cardoso Morais, Giovana Scareli, Gilberto Aparecido 
Damiano,  Maria  Jaqueline  de  Grammont  Machado  de  Araújo  e  Wanderley 
Cardoso de Oliveira, justificaram que, além das atribuições associadas ao fim 
do semestre, o ponto de pauta da reunião extraordinária aqui relatada já havia 
sido  discutido,  tendo  seu  encaminhamento  aprovado  conforme  a  Ata  da 
primeira reunião extraordinária DECED, de 03/12/2015, na qual consta que “[...] 
o  DECED  não  apoiará  a  abertura  de  novas  turmas  oferecidas  nessa 
modalidade” [EAD];  2)   Ausências justificadas: Heitor Antônio Gonçalves (em 
férias), Paulo Roberto Furtado de Azevedo Varejão (em férias), Écio Antônio 
Portes  (pró-reitor  e  em  férias)  Wesley  Silva  (em  férias);  3) Afastada  para 
prestar  colaboração  técnica:  Maria  do  Socorro  Alencar  Nunes  Macedo;  4) 
Afastada para pós-doutorado: Maria Aparecida Arruda.  Como participantes da 
reunião também estavam  presentes  o  professor  Fábio  de  Barros  Silva,  do 
Departamento das Filosofias e Métodos – DEFIME, e a professora Elisa Tuller 
de  Albergaria,  coordenadora  do  NEAD.  Ponto  de  Pauta:  Anuência  do 
Departamento de Ciências da Educação para abertura de novas turmas do 
curso de Pedagogia a Distância.  Enquanto se aguardava  a  confirmação de 
quórum,  a  professora  Rosângela  Branca  do  Carmo,  na  condição  de 
coordenadora do curso de Pedagogia a Distância, e a professora Elisa Tuller 
de  Albergaria,  coordenadora  Geral  do  NEAD,  expuseram  os  motivos  que 
motivaram a solicitação dessa reunião extraordinária do DECED. O professor 
Marcio  Roberto  de  Lima  informou  sobre  a  convocação  extraordinária  que 
realizou, considerando que o professor Heitor Antônio Gonçalves está de férias, 
e  que  cabe  a  ele,  na  condição  de  subchefe  do  departamento,  proceder  à 
convocação, uma vez que está no exercício  da chefia.  Transcorridos os 15 
minutos regimentais para verificação e confirmação do quórum, não havendo 
nenhum  outro  professor  do  DECED  presente,  estando  apenas  os  dois 
supracitados, a reunião foi encerrada por falta de quórum. Não havendo mais 
nada a tratar, às 9 horas e 45 minutos a reunião foi encerrada e eu, Luiz Carlos 
Fernandes, Secretário do DECED, lavrei a presente ata que depois de lida, se 
aprovada, será assinada pelos presentes.  São João del-Rei,  08 de julho de 
2016. 
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