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 2 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, realizou-se a terceira 3 

reunião do Conselho de Ensino do Campus de Florestal, sob a presidência da 4 

professora Poliana Flávia Maia, Diretora de Ensino e secretariada pela técnica 5 

administrativa Núbia Soares Santos. Os membros presentes foram os que se 6 

seguem: Adélia Aziz Alexandre Pozza, Eduardo Gusmão Pereira, Gerson 7 

Geraldo Chaves, Robson Luiz Santos, Mariana Mayumi Pereira de Souza, 8 

Sibele Augusta Ferreira Leite, Elisa de Mendonça Passini Leitão, Ana Paula de 9 

Souza, Pollyanna Cardoso Pereira, Suzana Santos Campos, Fabrício Aguiar 10 

Silva, Lúcio Paccori Lima e o técnico em Assuntos Educacionais Hebert 11 

Leonardo Lehner. Os professores Afonso Timão Simplício e Cláudio dos 12 

Santos Ferreira justificaram sua ausência. A professora Poliana iniciou a 13 

reunião apresentando o Professor Gerson como o coordenador do Ensino 14 

Médio Federal e fez relato sobre o encontro de Pró-Reitores de Ensino que 15 

aconteceu em Uberaba, nos dias 30 de março a 1º de abril. O professor 16 

Fabrício relatou também como foram os dois dias da visita dos examinadores 17 

credenciados pelo MEC para o reconhecimento do curso de Tecnologia em 18 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os professores questionaram sobre 19 

os livros pedidos para compra no ano de 2010 e a professora Poliana solicitou 20 

contato com o serviço de materiais para verificar a situação do empenho. 21 

Professor Eduardo Gusmão iniciou a discussão sobre os horários de 50 22 

minutos dos cursos superiores serem corridos ou terem um intervalo de 10 23 

minutos entre cada horário. Foi acordado manter os horários de 50 minutos 24 

corridos com intervalo de 20 minutos que poderá ser flexibilizado. A professora 25 

Suzana propôs que fosse votada a questão de a Professora substituta Marcina 26 

Amália Nunes Moreira fizesse a representação do curso técnico em Turismo 27 

nas próximas reuniões do Conselho de Ensino, com respostas legais da 28 

Diretoria de Ensino, já que a Professora Suzana está afastada para mestrado, 29 

e a proposta foi aprovada por unanimidade. A professora Poliana apresentou a 30 

nova resolução para normas de uso de computadores e espaço interno da 31 

Biblioteca, que foi aprovada por unanimidade, conforme anexo I. Foi 32 

apresentado também as Normas para empréstimo de livros e horário de 33 

funcionamento da Biblioteca, que será encaminhada aos professores para 34 

aprovação na próxima reunião. O técnico em assuntos educacionais Hebert 35 

Leonardo Lehner, Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária a 36 

Distância, apresentou a matriz curricular 2011 (processo 004667/201) deste 37 

curso e o Regime Didático-Pedagógico dos Cursos Técnicos em Agropecuária 38 

e Hospedagem a Distância (processo 004668/2011), que foram aprovados por 39 

unanimidade. A professora Poliana solicitou aos coordenadores de curso que 40 

analisem as matrizes curriculares, com possibilidade de alteração de 41 

oferecimento de disciplinas nos semestres, para que não haja sobrecarga de 42 

aulas para o professor, em especial as disciplinas de Libras, Informática, 43 

Português e Inglês. Foi informada aos coordenadores a data da entrega das 44 

alterações de matrizes e programa analíticos à PRE e, em função disto foi 45 

solicitado a eles que encaminhassem as alterações à Diretoria de Ensino até o 46 

final do mês de maio. Foi informado aos professores que os horários de salas 47 

serão afixados nas mesmas, e solicitado aos coordenadores que peçam aos 48 

responsáveis pelas monitorias e tutorias que reservem salas de aulas para este 49 

fim, informando que a sala de topografia localizada no PVB não será usada, em 50 

hipótese alguma, para estes fins. Foi colocado que a PRE atendeu quase 51 
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plenamente a nossa demanda de vagas de tutores e monitores, entretanto os 52 

professores que as solicitaram não verificaram a existência de alunos aptos a 53 

preenchê-las, e foi solicitado o controle de frequência nas monitorias. Além da 54 

atuação dos coordenadores como orientadores, foi solicitado aos 55 

coordenadores que dividam esta orientação, para não sobrecarregar os 56 

coordenadores e facilitar para os alunos no período de fazer o plano de 57 

estudos, tanto dos cursos técnicos e superiores. O Professor Robson solicitou 58 

que seja realizado um seminário sobre o reconhecimento dos cursos 59 

superiores pelo MEC. A Professor Poliana informou que isso será realizado em 60 

junho, após o reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Gestão 61 

Ambiental. Sobre a Mostra de Profissões, ficou definido que durante a 62 

realização da mesma haverá aulas para os cursos superiores e ensino médio 63 

normalmente. Foi solicitado também maior participação, dos professores, na 64 

Divulgação da Mostra e empenho na realização da mesma.  O professor 65 

Gerson apresentou a proposta de manter as salas de aulas trancadas, quando 66 

estas não estiverem sendo utilizadas, e ficou acordado, pela adesão do 67 

Conselho, que as salas serão trancadas somente no período diurno. Nada mais 68 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente 69 

ata, que, se achada conforme, será assinada pela Presidente, Professora 70 

Poliana Flávia Maia, e pela Secretária, Núbia Soares Santos.  71 

72 
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Anexo I 73 

 74 

REGRAS PARA O USO DOS COMPUTADORES NA BIBLIOTECA 75 

 76 

 77 

1ª - Uso somente para fins acadêmicos. 78 

2ª - Proibido o acesso a conteúdos pornográficos. 79 

3ª - Proibido o uso de qualquer espécie de jogo dentro da Biblioteca. 80 

4ª - Proibido a instalação de qualquer tipo de software nos computadores da Biblioteca. 81 

5ª - Proibido alterar as configurações dos computadores da Biblioteca. 82 

6ª - Proibido o download de conteúdos que não sejam para fins acadêmicos, também 83 

gravação de CDS, DVDS, etc., do acervo da Biblioteca e que infrijam os direitos 84 

autorais..  85 

7ª - É de responsabilidade dos usuários o cuidado com a conservação dos equipamentos. 86 

8ª - Proibida a retirada ou danificação de qualquer equipamento instalado na Biblioteca. 87 

 88 

Paragráfo Único - A eventual danificação ou ausência de 89 

qualquer equipamento ou parte deste, será de responsabilidade 90 

dos alunos que utilizaram o mesmo.  91 

 92 

9ª - Estende-se a notebooks ou qualquer aparelho pessoal as regras 1ª, 2ª, 3ª e 6ª. 93 

10ª - É proibido todo e qualquer ato que interfira na ordem dentro das dependências da 94 

Biblioteca. 95 

 96 

Estas regras foram elaboradas por: 97 

 Elaine da Cunha (Bibliotecária Chefe do Serviço de Biblioteca da UFV- Campus 98 

Florestal) e Maria Aparecida Liboreiro (Bibliotecária da UFV- Campus Florestal). 99 

 100 

Com aprovação do Conselho de Ensino 002/2011 do dia 05/04/2011.   101 


