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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, realizou-se a quinta 3 

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

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

Núbia Soares Santos. Os membros presentes foram os que se seguem: Adéliz Aziz 6 

Alexandre Pozza, Ana Paula de Souza, Afonso Timão Simplício, Cláudio dos Santos 7 

Ferreira, Eduardo Gusmão Pereira, Elisa de Medonça Passini Leitão, Gerson Geraldo 8 

Chaves, José Augusto Miranda Nacif, representando o prof. Fabrício Aguiar Silva, 9 

Lúcio Paccori Lima, Mariana Mayumi Pereira de Souza, Pollyanna Cardoso Pereira, 10 

Robson Luiz Santos, Sibele Augusta Ferreira Leite, e os discentes Alexandre Guimarães 11 

Nicolau e Saulo Honorato de Carvalho da Silva. A prof.ª Marcina Amália Nunes 12 

Moreira justificou sua ausência. ITEM 1 - APRECIAÇÃO DA PAUTA - Dando 13 

início à reunião, a Presidente apresentou a pauta da reunião e o professor Gerson propôs 14 

a inclusão extra pauta da discussão sobre as aulas durante atividades extra classe como 15 

jogos internos e Mostra de Profissões. ITEM 2 – APROVAÇÃO DA ATA 004/2011 – 16 

leitura da ata, aprovação com correções. 3 - INFORMES DA DIRETORIA – 3.1 – Foi 17 

solicitado que os coordenadores repassem as informações sobre as reuniões para os 18 

professores do curso. A presidente comunicou que apesar do sucesso do evento Mostra 19 

de profissões, alguns pontos devem ser melhorados, entre eles a organização na 20 

desmontagem dos estandes. Além disso faltou efetiva participação dos alunos e 21 

professores sobre o material a ser levado para Viçosa no evento Graduação na UFV, que 22 

aconteceu na semana seguinte ao evento Mostra de Profissões. O prof. Cláudio fez um 23 

relato do evento Graduação na UFV, que foi positivo. A Profª. Poliana comentou sobre 24 

o seminário sobre as formas de acesso a universidade, onde a participação dos 25 

professores foi muito pequena e solicitou maior participação dos coordenadores nas 26 

próximas discussões. 3.2 - HORÁRIO DE AULAS 2º SEMESTRE – Não serão 27 

aceitas restrições nos horários de aulas sem justificativas plausíveis, como treinamento, 28 

aulas em pós graduação e, ou outros motivos acadêmicos ou não, a serem avaliados. A 29 

prof. Poliana afirmou que os horários serão confeccionados com a tentativa de não 30 

colocar horários todos os dias da semana. Timão colocou que o horário dos cursos 31 

técnicos deste semestre estão muito ruins, os alunos estão sendo liberados após as 32 

17:30h, onde dificulta as aulas de educação física. Adélia afirmou que para o próximo 33 

semestre este problema foi corrigido e a profª. Pollyanna Cardoso também colocou que 34 

os horários para o próximo semestre foi feito deixando vago o quinto horário da tarde. 35 

Foi informado que a partir de 2012 a Diretoria de Ensino ficará responsável pelos 36 

horários, e este ano é a última comissão em que o prof. Robson será o presidente. 37 

Eduardo Gusmão afirmou que os horários da Biologia para o próximo semestre foram 38 

confeccionados observando o horário de utilização dos laboratórios e alertou sobre a 39 

necessidade do laboratório na manutenção de campus para atender as aulas práticas de 40 

2012. Gerson pediu que desse um prazo para que os professores possam ver os horários 41 

para poder trocar horários entre eles, e a profª. Poliana lembrou que devido ao prazo 42 

para lançamento no sistema para o plano de estudos, esta troca é muito difícil de 43 

acontecer. Para acontecer a mudança o coordenador deve verificar o plano de estudos 44 

daqueles estudantes envolvidos na disciplina e atestar mediante um documento que a 45 

troca é viável para todos os alunos. A expectativa do presidente da comissão Robson é 46 

que sejam repassados os horários para os coordenadores até o dia 27/05 para eventuais 47 

alterações, e entregue no registro escolar no dia 03/06. ITEM 3.3 – SEMANA 48 

ACADÊMICA – A profª. Poliana solicitou empenho na coordenação da semana 49 

acadêmica, já que temos ciência que este ano o evento será de porte maior do que do 50 

ano anterior. A Prof.ª Sibele colocou que se preocupa em abrir a Semana Acadêmica 51 
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para escolas de outras cidades, já que o campus não tem estrutura para receber muitas 52 

pessoas. Prof. Robson concorda que deve-se estudar a questão de abrir a Semana 53 

Acadêmica para trabalhos externos, avaliar se é realmente necessário. Prof.ª  Poliana 54 

colocou que a semana acadêmica é voltada para os alunos, logo ela pediu que os 55 

professores solicitem maior participação dos mesmos. Prof.ª Adélia colocou que na 56 

Universidade de Lavras e em Viçosa, a semana acadêmica é organizada somente pelos 57 

estudantes. Prof.ª Poliana reafirmou que já devemos começar os preparativos da semana 58 

acadêmica, já marcando reunião, a realizar-se dia 03/06, às 15 horas no Salão Nobre do 59 

Prédio Principal, onde ela conta com a participação de no mínimo todos os 60 

coordenadores de cursos e os representantes discentes, e que os coordenadores já levem 61 

temas propostos para o evento. ITEM 4 – CURSOS OFERECIDOS EM 2012 -  Prof.ª 62 

Poliana informou que precisaremos questionar quais os cursos serão oferecidos em 63 

2012, até o mês de julho, para que possamos enviar todos os processos para os órgãos 64 

superiores, CEPE e CONSU, lembrando que devemos ter justificativas e argumentos 65 

para que possamos continuar com nossos cursos superiores. Prof. ª Poliana explicou que 66 

um dos principais pontos que o MEC está cobrando é o número de alunos por professor, 67 

que foi pactuado no REUNI, que são 20 alunos por professor nos cursos técnicos e 18 68 

alunos por professor para os cursos superiores. O prof. Robson afirmar que o número de 69 

alunos por professor dos cursos superiores, como um todo, chega a média de 18 por 70 

professor, mas os cursos técnicos chega por volta de 13, o que faz com que caia a media 71 

geral do campus de alunos por professor. Prof. Robson solicitou à prof.ª Poliana que 72 

verifique como é realmente feito o cálculo de aluno por professor. ITEM 5 – 73 

LEVANTAMENTO DE DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO PARA 2011 II E 2012 74 
I - Prof.ª Poliana solicitou que na próxima reunião sejam levados os levantamentos de 75 

demandas de espaço físico para 2011 II e 2012 I e informou que as verbas das 76 

coordenações de curso já foram estabelecidas, no valor de R$ 3200,00, e os pedidos a 77 

serem feitos com esta verba também devem ser lançados no sistema normalmente. A 78 

prof.ª Poliana lembrou que as compras ocorrem mediante longo processo, o que 79 

demanda planejamento dos coordenadores com a maior antecedência possível, não 80 

sendo possível atender de imediato as solicitações feitas. O prof. Cláudio testemunhou 81 

que há pedidos de compras que levam mais de 1 (um) ano para serem atendidos, 82 

considerando o período entre a solicitação e a chegada do que foi solicitado. ITEM 6 – 83 

APROVAÇÃO DAS NORMAS DO ESTÁGIO DOS CURSOS TÉCNICOS - A 84 

coordenadora de Estágio, Elizabeth Gomes Alvarenga propôs a aprovação das normas 85 

de Estágio dos cursos técnicos, e foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 86 

tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada 87 

conforme, será assinada pela Presidente, Professora Poliana Flávia Maia, e pela 88 

Secretária, Núbia Soares Santos. 89 


