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 ATA Nº 006/2011 – Conselho de Ensino 

 

Aos vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e onze, às treze horas, realizou-se a 1 

sexta reunião do Conselho de Ensino do Campus de Florestal, sob a presidência da 2 

professora Poliana Flávia Maia, Diretora de Ensino e secretariada pela técnica 3 

administrativa Núbia Soares Santos. Os  membros presentes foram os que se seguem: 4 

Adéliz Aziz Alexandre Pozza, Afonso Timão Simplício, Cláudio dos Santos Ferreira, 5 

Eduardo Gusmão Pereira, Elisa de Medonça Passini Leitão, Fabrício Aguiar Silva, Gerson 6 

Geraldo Chaves,  Lúcio Paccori Lima, Marcina Amália Nunes Moreira, Mariana Mayumi 7 

Pereira de Souza, Pollyanna Cardoso Pereira, Robson Luiz Santos, Sibele Augusta Ferreira 8 

Leite, e os discentes Alexandre Guimarães Nicolau e Saulo Honorato de Carvalho da Silva.  9 

A prof.ª Ana Paula de Souza justificou sua ausência. ITEM 1 - APRECIAÇÃO DA 10 

PAUTA - Dando início à reunião, a Presidente apresentou a pauta da reunião, e não houve 11 

nenhuma inclusão extra. ITEM 2 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 005/2011 – Leitura da ata 12 

e aprovação, por unanimidade. ITEM 3 - INFORMES DA DIRETORIA – 3.1 - Semana 13 

Acadêmica – O professor Afonso Timão, como coordenador da semana acadêmica, 14 

apresentou ao Conselho os encaminhamentos que têm sido dados na preparação da Semana. 15 

Apresentou o tema escolhido em reunião específica da comissão organizadora, bem como a 16 

parceria realizada com a Secretaria de Estado de Educação de Pará de Minas. A professora 17 

Poliana ressaltou a importância da participação dos discentes na organização do evento. 3.2 18 

– Período de Verão – foi apresentada a importância do oferecimento de disciplinas neste 19 

período, considerando a falta de professores e espaço físico para disciplinas com alunos 20 

repetentes. Foi solicitado aos coordenadores enviarem à Diretoria de Ensino as disciplinas 21 

que serão oferecidas no período de verão até o dia 8 de setembro. 3.3 – Seminário sobre 22 

reconhecimento de curso – A professora Poliana consultou o conselho sobre a melhor data 23 

para que fosse ministrado o Seminário sobre o reconhecimento dos cursos pelo MEC, 24 

contando com o relato de experiência dos coordenadores Fabrício e Sibele e apresentação 25 

do instrumento pela pedagoga Carmem. Foi definida a data do dia 8 de julho para acontecer 26 

o seminário. ITEM  4 – PROCESSOS - 4.1 – Solicita criação do curso de Bacharelado 27 

em Ciência da Computação, no Campus Florestal. (004020/2011) – aprovada, por 28 

unanimidade, a proposta de criação do curso superior de Ciência da Computação, no 29 

período integral. 4.2 – Alteração dos cursos de Física e Matemática - aprovada, por 30 

unanimidade, a mudança de turno de oferecimento, de noturno para integral. A alteração de 31 

turno foi aprovada, ressaltando que as matrizes já vigentes deverão continuar oferecendo as 32 

disciplinas em período noturno no caso de alunos destas matrizes não optem migrar para a 33 

nova matriz, em período integral.  A professora Poliana informou que o processo de 34 

oferecimento de Bacharelado em Matemática esta tramitando em Viçosa e aguardando 35 

parecer. 4.3 – Solicitação de rematrícula do Curso Técnico em Informática – Gabriel 36 

Lucas de Miranda (005845/2011) – aprovada, por unanimidade. ITEM 5 – 37 

PROPOSIÇÕES DIVERSAS -  5.1 – Aulas em período de jogos e outros assuntos. 38 
Professora Poliana levantou a necessidade de se estabelecer em quais eventos (jogos, 39 

Mostra de Profissões, Semana Acadêmica) haverá a liberação dos estudantes para que os 40 

mesmos participem. O conselho resolveu definir sobre a liberação já no início do ano 41 

mediante o Calendário Escolar. 5.2 – Horários 2012 – I – os horários para o 1º semestre de 42 

2012 seriam elaborados a partir de setembro, com o objetivo de antecipar alterações para 43 

que estas não ocorressem após o lançamento no sistema. 5.3 – Ciclo de palestras sobre 44 

Atuação Docente – A Diretoria de Ensino informou que em parceria com a PRE, será 45 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                             006/2011/CE -2 
Campus Florestal 

desenvolvido um Programa de Formação Continuada de Docentes, com o desenvolvimento 46 

de palestras iniciando ainda no 2º semestre de 2011. Nada mais havendo a tratar, a reunião 47 

foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será 48 

assinada pela Presidente, Professora Poliana Flávia Maia, e pela Secretária, Núbia Soares 49 

Santos. 50 


