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

quarta 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, Ana Paula de Souza, Cláudio dos Santos Ferreira, Eduardo 8 

Gusmão Pereira, Elisa de Mendonça Passini Leitão, Fabrício Aguiar Silva, 9 

Lúcio Paccori Lima, Mariana Mayumi Pereira de Souza, Robson Luiz Santos, 10 

Sibele Augusta Ferreira Leite, Marcina Amália Nunes Moreira, Gerson Geraldo 11 

Chaves. A professora Pollyanna Cardoso Pereira justificou sua ausência. A 12 

reunião iniciou-se com a presença do Pró-Reitor de Administração, Prof. 13 

Antônio Cleber Gonçalves Tibiriça, que informou sobre o andamento dos 14 

projetos de obras dos laboratórios (manutenção do campus), PVD e Pavilhão 15 

Principal. O professor Robson perguntou o prazo do início da licitação da obra 16 

do pavilhão de aulas, e o professor Tibiriça informou que a licitação estaria 17 

concluída até o mês de junho, e em julho iniciaria a obra, com prazo de seis 18 

meses para execução completa da primeira etapa. A previsão de readequação 19 

dos laboratórios que serão em cima da Manutenção de Campus está prevista 20 

para uso em fevereiro. O professor Timão questionou sobre a iluminação da 21 

pista de atletismo e o professor Tibiriça solicitou à professora Selma um 22 

levantamento da área para lançamento do pedido no sistema. Em seguida o 23 

professor Tibiriça se retirou da reunião. A Diretora Poliana comentou sobre o 24 

elevado número de pedidos de transferências, e o professor Lúcio sugeriu que 25 

se realize novos concursos e convidem estes professores a participarem do 26 

concurso, e não incentivar as transferências. A professora Patrícia Cláudia foi 27 

convidada a participar da reunião para explanar sobre a solicitação de 28 

transferência do professor Marcelo Loures dos Santos (020127/2010), da área 29 

de Educação e a transferência foi negada. Após a explanação a professora se 30 

retirou. O professor Cláudio também explanou sobre a solicitação de 31 

transferência da professora da área de Educação em Química, Kristianne Lina 32 

Figueirêdo, que foi aprovado com 1 (um) voto contra. O professor Timão 33 

informou sobre os jogos internos da CEDAF, o JICEDAF e o JUFES, que 34 

acontecerão em maio. O professor Fabrício reafirmou a necessidade em 35 

contratar mais um professor na área de Informática, em função das 36 

recomendações do MEC em virtude do reconhecimento do curso. Nada mais 37 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente 38 

ata, que, se achada conforme, será assinada pela Presidente, Professora 39 

Poliana Flávia Maia, e pela Secretária, Núbia Soares Santos. 40 


