
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
DA EDUCAÇÃO  –  DECED,  NO  ANO  DE  2016.  Aos  18  de  fevereiro  de  dois  mil  e 
dezesseis,  às  quatorze  horas,  na  sala  2.40-A,  do  Campus Dom  Bosco,  iniciou-se  a 
primeira  assembleia  extraordinária  dos  docentes  pertencentes  ao  Departamento  de 
Ciências da Educação – DECED, da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ,  
no ano de 2016. Presentes, sob a presidência do chefe do departamento, professor Heitor 
Antônio Gonçalves, os seguintes professores:  Bruna Sola da Silva Ramos, Christianni 
Cardoso  Morais,  Écio  Antônio  Portes,  Gilberto  Aparecido  Damiano,  Giovana  Scareli, 
Marcio Roberto de Lima, Maria Jaqueline de Grammont Machado de Araújo, Marise Maria 
Santana da Rocha e Paulo Roberto Furtado Azevedo Varejão.   Afastada para prestar  
colaboração  técnica:  Maria  do  Socorro  Alencar  Nunes  Macedo.  Afastada  para  pós-
doutorado:  Maria  Aparecida  Arruda.  Ausências  justificadas:  Laerthe  de  Moraes  Abreu 
Júnior, Levindo Diniz Carvalho, Maria Lúcia Monteiro Guimarães, Rosângela Branca do 
Carmo e Wanderley Cardoso de Oliveira. Antes de iniciar a discussão do ponto de pauta,  
o professor Heitor Antônio Gonçalves fez uso da palavra para dar as boas vindas ao 
professor Wesley Silva, presente na assembleia, e que vai prestar colaboração técnica 
junto ao Deced, além de assumir disciplinas nos cursos de Pedagogia e História. Feita a 
apresentação do Professor Wesley, passou-se à pauta do dia.  Item Único: concurso 
público  de  docentes  para  o  Deced.  Encaminhando  os  trabalhos  sobre  o  tema,  o 
professor  Heitor  fez  a  leitura   dos  documentos  recebidos  da  Secretaria  dos  Órgãos 
Colegiados - SOCES, onde consta a aprovação de duas vagas docentes, de professor 
Adjunto-A, para o curso de Pedagogia, do Deced, oriundas do falecimento da professora 
Maria Cecília de Medeiros Abras e da aposentadoria da professora Lucia Helena Pena 
Perreira.  Ficou  entendido,  entre  os  professores,  que  se  deve  manter  a  mesma 
nomenclatura  para  as  vagas,  como  foi  aprovada  pelo  CONSU,  mesmo  porque  essa 
nomenclatura  foi  encaminhada  pelo  próprio  departamento  em   sua  solicitação  de 
manutenção das vagas. Assim ficando: uma vaga para professor de Didática e Prática de 
Ensino e uma vaga para Didática, Arte-Educação, Ludicidade e Desenvolvimento Infantil. 
A professora  Maria  Jaqueline  sugeriu  que se  fizesse um levantamento  das principais 
necessidades do departamento, tendo em vista a possibilidade de incluir alguma disciplina 
nessas vagas ou em vagas futuras que vierem a ser destinadas ao Deced. A professora 
Bruna, em concordância com  a Jaqueline, propôs que esse levantamento se fizesse já, 
tendo em vista o novo projeto pedagógico do curso de pedagogia que está em processo 
de  aprovação.  Os  professores  presentes  concordaram  com   a  proposta.  Feito  o 
levantamento,  chegou-se  à  conclusão  de  que  as  disciplinas  Educação  de  Jovens  e 
Adultos  –  EJA,  Libras,  Estágios,  Ludicidade,  Desenvolvimento  e  Aprendizagem, 
Organização do Trabalho Acadêmico, dentre outras, estão descobertas de professor. Para 
estas, deveria haver uma atenção especial quando da aprovação de novas vagas. Depois  
de intenso debate, decidiu-se nomear a comissão para preparar o edital  do concurso. 
Essa  foi  constituída  pelo  professor  Gilberto  Aparecido  Damiano  e  pelas  professoras 
Christianni Cardoso Morais e Giovana Scareli. Eleita a comissão, algumas informações 
foram colocadas. A professora Jaqueline informou que foi suspensa a seleção de novos 
bolsistas para o PIBID. A professora Marise informou que a coordenadora do curso de 
Pedagogia a Distância, professora Rita Laura, aposentou-se e em breve deve sair o edital  
para   a  eleição  de  novo  coordenador.  O  professor  Écio  trouxe  informação,  segundo 
decisão do CONSU, sobre alteração de prazos para a contagem de interstícios para efeito 
de  promoção/progressão dos docentes.  Nova convocação será feita  para assembleia, 
ficando marcada para o dia 3 de março de 2016, com o objetivo de avaliar o edital que 
será elaborado pela comissão ora constituída. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis 
horas, o chefe do Deced, professor Heitor Antônio Gonçalves, encerrou a reunião e eu, 
Luiz  Carlos Fernandes,  secretário  do Deced,  lavrei  a  presente ata que,  se aprovada, 
deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, dezoito de fevereiro de 2016. 
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