MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO NÚCLEO
MULTIDISCIPLINAR PARA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - NUMIAC DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD), EM 2017.
1

Aos vinte e cinco dias do mês agosto do ano de dois mil e dezessete, na sala do Núcleo

2

Multidisciplinar para Inclusão e Acessibilidade da UFGD/NuMIAc, no Centro de

3

Convivência, na Unidade II da UFGD, sito à Rodovia Dourados – Itahum, Km 12 – Cidade

4

Universitária, reuniu-se o Conselho Gestor do Núcleo Multidisciplinar para Inclusão e

5

Acessibilidade – NuMIAc, sob a coordenação da Profª Drª Mirlene Ferreira Macedo

6

Damázio. A reunião teve início às 13 horas e trinta minutos. Estiveram presentes além da

7

coordenadora do Núcleo: Profa. Dra. Janete de Melo Nantes/EAD/UFGD, Profa. Dra.

8

Denise Mesquita de Melo Almeida/FCH/UFGD, as técnicas administrativas Fabiane Ferreira

9

da Silva Moraes/NUMIAC, Etiene Paula da Silva Diniz/NUMIAC e Cristina Machado/NEAB, a

10

representante da sociedade civil Profa. Dra. Márcia Bueno Gomes/UEMS e o representante

11

discente Bruno Carvalho dos Santos/FCH. A professora Mirlene deu as boas vindas a

12

todos. Passou-se aos assuntos a serem tratados e decidiu-se: 1) Expediente: solicitou-se a

13

inclusão de dois assuntos: aprovação do Projeto de Pesquisa aplicado aos alunos com

14

deslexia e descalculia e registro da reunião do Conselho Gestor de 18 de julho de 2017

15

como 1ª reunião extraordinária de 2017. E votação, aprovado. 2) aprovação da ata da 2a

16

reunião ordinária do Conselho Gestor ocorrida em 14 de julho de 2017. Em votação,

17

aprovada. 3)Funcionamento Geral do NUMIAC: a coordenadora, Profa Mirlene, expôs ao

18

plenário sobre os entendimentos feitos com a arquiteta responsável pelo projeto de

19

adequação do novo prédio alugado pela UFGD onde irá se instalar também o NUMIAC, no

20

tocante às necessidades do Núcleo; decidiu-se solicitar a sala de reunião da COIN, na casa

21

de vidros, para uso do NUMIAC, quando necessário; decidiu-se anexar o Plano de ação do

22

NUMIAC, aprovado na 2ª reunião ordinária do Conselho Gestor, como anexo à pauta

23

daquela reunião; decidiu-se solicitar à COIN um atendimento semanal às demandas do

24

Núcleo; a coordenadora comentou que está articulando com a Reitoria a possibilidade de

25

mais dois estagiários para atender o Núcleo nos períodos vespertino e noturno e ainda um

26

servidor Técnico em Assuntos Educacionais; decidiu-se solicitar alguns equipamentos ao

27

Núcleo: scanner de voz, copiadora e mais um computador com mesa. 4) Ações do Núcleo

28

com as Faculdades: A coordenadora comentou que está se reunindo com todos os

29

diretores e coordenadores de Cursos de cada Faculdade da UFGD, para tratar sobre o

30

atendimento aos alunos autodeclarados com necessidades especiais. 5. Plano Plurianual

31

do NUMIAC. Foi esclarecido que deverá ser feito um plano plurianual envolvendo os

32

servidores lotados no Núcleo e encaminhado à Reitoria dentro do prazo estabelecido.

33

Nesse momento a Profa. Denise pediu adiantamento da pauta e foi tratado o item 7:

34

Projeto do Núcleo com estagiários de Psicologia e Pedagogia: a Profa. Denise esclareceu

35

detalhadamente como se daria esse trabalho no formato de estágio, o que favorece os

36

alunos, e ainda que os alunos disporiam de 2 horas semanais para esse atendimento

37

dentro de um termo de compromisso assinado por eles e a coordenadora do projeto,

38

comentou-se sobre se criar um edital de monitoria para o NUMIAC e alguns outros

39

comentários gerais. 6. Relato de casos. A coordenadora relatou alguns casos de alunos

40

que estão sendo atendidos e enfatizou a necessidade de se dar prioridade aos casos

41

graves, se necessário com pedido à Reitoria. Os itens 8 e 9 foram solicitados pela técnica

42

Fabiane que fossem retirados de pauta.Em votação, aprovados. 10. Viagem técnica a São

43

Paulo e Florianópolis. A coordenadora expôs ao grupo a necessidade de capacitar a

44

equipe, e uma das ações será visita técnica à São Paulo em novembro de 2017 e à

45

Florianópolis em Março de 2018. Foi comentado detalhes sobre as despesas e atividades

46

das visitas. 11. Expediente. Os dois assuntos colocados em expediente foram votados e

47

aprovados. 12. Assuntos Gerais: Decidiu-se que as servidoras Fabiane e Etiene fizessem

48

jornada de 6 horas ininterrupta durante o recesso acadêmico, na condição de repor as

49

horas posteriormente. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 16

50

horas e cinco minutos. Eu, Cristina Machado, secretária do NUMIAC, lavrei a presente ata,

51

que vai por mim assinada e pelos presentes, após a sua aprovação. Dourados, 25 de

52

agosto de 2017. Cristina Machado __________________________________________

53

Bruno Carvalho dos Santos _________________________________________________

54

Denise M. M. Almeida_______________________________________________________

55

Etiene P. S. Diniz _________________________________________________________

56

Fabiane F. S. Moraes _____________________________________________________

57

Janete de Melo Nantes ____________________________________________________

58

Márcia Bueno Gomes______________________________________________________

59

Mirlene Ferreira Macedo Damázio _____________________________________________

