
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
DA EDUCAÇÃO  –  DECED,  NO  ANO  DE  2016.  Aos  nove  de  junho  de  dois  mil  e 
dezesseis,  às  quatorze  horas,  na  sala  2.40-A,  do  Campus Dom  Bosco,  iniciou-se  a 
terceira  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, Gilberto Aparecido Damiano, Giovana Scareli, Marcio Roberto de Lima, 
Maria Jaqueline de Grammont Machado de Araújo, Paulo Roberto Furtado de Azevedo 
Varejão e Wanderley Cardoso de Oliveira.  Afastada para prestar  colaboração técnica: 
Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo. Afastada para pós-doutorado: Maria Aparecida 
Arruda. Ausências justificadas: Écio Antônio Portes e Rosângela Branca do Carmo. Item 
Um: Aprovação do radoc do professor Heitor Antônio Gonçalves. Foi constituída uma 
comissão para avaliar o radoc do professor Heitor Antônio Gonçalves,  que solicitou  a 
revisão de seu interstício, segundo o que dispõe Portaria/Reitoria 318/2016, bem como a  
Resolução  CONSU  034/2014.  A  comissão  foi  composta  pelos  professores:  Gilberto 
Aparecido Damiano,  Paulo Roberto Furtado de Azevedo Varejão e Marcio Roberto de 
Lima,  este  constituído  como  seu  presidente.  Item  dois:  Eleição  de  membro 
representante  do Deced no CONSU.  O professor  Wanderley fez  uso do Regimento 
Interno do Deced para considerar que cabe ao chefe do departamento sua representação 
no Conselho Universitário - CONSU, como está previsto no artigo 8º, inciso I, da secçao 
II,  do  referido  Regimento,  ao  tratar  das  competências  do  chefe  do  departamento 
“[...]representar o DECED nos órgãos competentes”. Foi colocada a sugestão, segundo a 
qual  a  representação  no  CONSU  deve  ser  exercida  pelo  professor  Heitor  Antônio 
Gonçalves, como chefe, e pelo professor Marcio Roberto de Lima, como subchefe, em 
sistema  de  revesamento  ano  a  ano.  O  professor  Heitor  ficou  de  trazer  melhores 
esclarecimentos  para  a  próxima  reunião.   Item  três:  apreciação  do  processo  de 
redistribuição da professora Amanda Valiengo.  O professor Wanderley Cardoso de 
Oliveira  apresentou  parecer  elaborado  pela  comissão  composta  por  ele  e  pelas 
professoras  Bruna  Sola  da  Silva  Ramos  e  Giovana  Scareli,  constituída  com  esta 
finalidade. O parecer da comissão foi favorável à redistribuição da professora Amanda 
Valiengo, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, para a 
Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ, em vaga oriunda da redistribuição do 
Professor Levindo Diniz Carvalho. Colocado em votação o parecer, este foi aprovado por 
unanimidade pela  assembleia  departamental.  Outros: o  professor  Heitor  aproveitou a 
oportunidade para comunicar que o professor que necessitar se ausentar da assembleia 
precisa fazer sua comunicação/justificativa, a qual será apreciada para deferimento ou 
indeferimento. A professora Christianni sugeriu, uma vez que o professor Écio Antônio 
Portes está afastado de suas atividades docentes enquanto ocupa a função de Pró-reitor  
de Ensino de Graduação, pedir a renovação do contrato da professora substituta Rosilene 
Maria  da  Silva  Gaio.  Sugestão  que  foi  acatada por  unanimidade  pela  assembleia.  O 
professor  Heitor  propôs  que  a  discussão  sobre  as  áreas  das  vagas  oriundas  da 
aposentadoria das professoras Maria Lúcia Monteiro Guimarães e Marise Maria Santana 
da Rocha constassem como ponto de pauta para a próxima reunião do departamento. 
Proposta  acatada por  unanimidade pela  assembleia.  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,  nove de junho de 
2016. 
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