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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, realizou-se 3 

a segunda reunião do Conselho de Ensino do Campus de Florestal, sob a 4 

presidência da professora Poliana Flávia Maia, Diretora de Ensino e 5 

secretariada pela técnica administrativa Núbia Soares Santos. Os membros 6 

presentes foram os que se seguem: Adélia Aziz Alexandre Pozza, Afonso 7 

Timão Simplício, Cláudio dos Santos Ferreira, Eduardo Gusmão Pereira, Elisa 8 

de Mendonça Passini Leitão, Fabrício Aguiar Silva, Lúcio Paccori Lima, 9 

Mariana Mayumi Pereira de Souza, Pollyanna Cardoso Pereira, Robson Luiz 10 

Santos, Sibele Augusta Ferreira Leite, Suzana Santos Campos, Wanderson 11 

Ferreira de Souza. A professora Poliana iniciou a reunião com os seguintes 12 

informes: a. As aulas começarão dia 28 de fevereiro. b. Necessidade de 13 

lançamento de faltas no Sapiens (caso de estudantes que deveriam ter sido 14 

desligados por infrequência e não foram porque os professores não fizeram o 15 

lançamento das faltas). c. Papel do coordenador: conversa com estudantes 16 

com 2 ou 3 coeficientes abaixo da média e elaboração de planos de estudos 17 

adequados. d. Necessidade de os coordenadores conversarem com as turmas, 18 

especialmente novatos, sobre a leitura do regime didático. e. Inviabilidade de 19 

alteração de horários de aulas. f. Horários das salas de aulas (respeito aos 20 

50min, trânsito entre salas em função do número insuficiente de salas, encaixe 21 

das monitorias nas salas). g. Alteração das grades dos cursos técnicos (hora 22 

para hora aula). h. Inclusão de estágio nas matrizes dos cursos técnicos. i. 23 

Suspensão dos concursos da última cota do REUNI, sem previsão de 24 

realização (contratação de substitutos para atender a demanda passada pelos 25 

coordenadores para 2011) . j. Foi explicado o critério para contratação dos 26 

próximos professores: definição de prioridades com base na projeção 27 

semestral. l. Função da comissão de compras com atuação em 2011: evitar 28 

desperdícios, excessos e previsão para atender até 2012. m. Mudança do 29 

sistema de registro acadêmico dos cursos técnicos e médio. A professora 30 

Sibele sugeriu o uso exclusivo do SAPIENS. Foi apresentado o processo de 31 

solicitação da acadêmica Dryelle Santana Pinto Coelho Evangelista, nº 32 

001370/2011, de Mobilidade Acadêmica em caráter excepcional, com parecer 33 

negativo dado pelo Conselho. Foi apresentada a solicitação do professor 34 

Carlos Fernando Lemos para ministrar aulas em curso de pós graduação em 35 

Viçosa, sendo deferida pelo conselho condicionada a compatibilidade de seus 36 

horários de aulas no campus Florestal. Foram explicadas as limitações de 37 

espaço vivenciadas no campus sendo solicitada a compreensão dos 38 

professores e a necessidade do levantamento de prioridades, em especial em 39 

atendimento as aulas. A Diretora de Ensino foi questionada sobre a perspectiva 40 

da implementação dos bacharelados a partir de 2012. Foram explicadas as 41 

limitações de número de docentes e espaço físico, entretanto a Diretora 42 

aconselhou o encaminhamento dos projetos à apreciação da Diretoria de 43 

Ensino e, posteriormente, da Pró-Reitoria de Ensino. O professor Robson 44 

solicitou que a avaliação semestral dos professores seja disponibilizada aos 45 

mesmos. O Conselho discutiu a necessidade de se tornar obrigatória a 46 

avaliação para a efetivação da matrícula. Às quinze horas e trinta minutos, a 47 

reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada 48 
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conforme, será assinada pela Presidente, Professora Poliana Flávia Maia, e 49 

pela Secretária, Núbia Soares Santos.  50 


