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 ATA Nº 008/2011 – Conselho de Ensino 

 

Ao seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, realizou-se a 1 

oitava 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 

Afonso Timão Simplício, Ana Paula de Souza, Antônio Wilton de Oliveira Malta, Bruno de 5 

Sousa Corradi, Cláudio dos Santos Ferreira, Eduardo Gusmão Pereira, Elisa de Mendonça 6 

Passini Leitão, Fabrício Aguiar Silva, Fernando de Souza Bastos, Gerson Geraldo Chaves, 7 

Hebert Leonardo Lehner, Marcina Amália Nunes Moreira, Mayumi Pereira de Souza, 8 

Robson Luiz Santos, Sibele Augusta Ferreira Leite, Suzana Santos Campos e os discentes 9 

Alexandre Guimarães Nicolau e Saulo Honorato de Carvalho da Silva.  ITEM 1 - 10 

APRECIAÇÃO DA PAUTA - Dando início à reunião, a Presidente apresentou a pauta da 11 

reunião, e houveram as seguintes inclusões: 2.6 - Solicitação de trancamento de 12 

matrícula fora de prazo, curso técnico – Alessandro Martins Gonçalves de Oliveira. 13 

2.7 - Alteração das matrizes curriculares dos cursos técnicos para 2012, 014529/2011: 14 

2.7.1 – Agropecuária - 2.7.2 – Alimentos -2.7.3 – Informática - 2.7.4 – Eletrônica - 15 
2.7.5 – Eletrotécnica – 2.7.6 – Hospedagem. INFORMES DA DIRETORIA – A 16 

Diretora de Ensino apresentou os novos coordenadores de cursos, em seguida explicou 17 

sobre a grande importância de todos os professores responderem ao questionário do PDI 18 

(Plano de Desenvolvimento Institucional) que está disponível no site. Foi repassado o 19 

informe do Setor de Vigilância, que a partir de agora todos os veículos que saírem com 20 

alunos para excursões técnicas serão revistados do saída, evitando assim que os alunos 21 

levem bebidas alcóolicas nas viagens. ITEM 2 – PONTOS DE DISCUSSÃO – 2.1 22 

Compra de livros – foi solicitado aos coordenadores que além de pensarem somente na 23 

pontuação para o Reconhecimento, na hora de escolher os livros que serão comprados 24 

lembrar de comprar livros que realmente os aluno irão utilizar. Cada coordenador, 25 

juntamente com a comissão coordenadora, irá levantar a demanda  de livros de sua área e 26 

atualizar o programa analítico, com a conta de 2 livros para cada 10 alunos, de acordo com 27 

as vagas divulgadas no vestibular. Este levantamento deve ser entregue no dia 27/10. 2.2 - 28 

Aulas práticas em Viçosa - quando realmente não for possível abrigar aulas praticas no 29 

campus, deverá ser feito uma projeção, devidamente justificada, para que possamos 30 

viabilizar junto a Viçosa os recursos necessários para tal viagem. 2.3 - Elaborações de 31 

horários 2012 I (cursos médio, técnicos e superiores) - Os horários ainda não foram 32 

feitos devido ao problema que temos com sala de aulas, já que o PVD só ficará pronto para 33 

2012 II. O horário será feito inicialmente somente com as disciplinas obrigatórias para o 34 

semestre, e posteriormente tentaremos encaixar as disciplinas que serão oferecida para os 35 

discentes reprovados anteriormente. 2.4 - Disciplinas de Verão - 2.5 - Férias de 36 

professores – devido aos problemas de salas que teremos em 2012, foi solicitado que os 37 

professores adiem um pouco as férias para que possam oferecer no período de verão as 38 

disciplinas em que há reprovados, para não precisarmos oferecê-las no semestre regular, 39 

diminuindo assim a demanda de salas de aulas. 2.6 - Solicitação de trancamento de 40 

matrícula fora de prazo, curso técnico – Alessandro Martins Gonçalves de Oliveira: 41 
Retirado de pauta para anexar histórico e documentos da pasta do aluno. 2.7 - Alteração 42 

das matrizes curriculares dos cursos técnicos para 2012, 014529/2011: os subitens a 43 

seguir foram aprovados: 2.7.1 – Agropecuária - 2.7.2 – Alimentos -2.7.3 – Informática - 44 

2.7.4 – Eletrônica - 2.7.5 – Eletrotécnica – 2.7.6 - Hospedagem - Vale destacar que as 45 
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justificativas para todas as alterações estão anexas nos processos. Nos cursos de Eletrônica 46 

e Eletrotécnica as disciplinas da área de Informática, Gestão Ambiental e Administração 47 

serão ministradas pelas suas respectivas áreas e as restantes, pelos próprios professores do 48 

curso. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a 49 

presente ata, que, se achada conforme, será assinada pela Presidente, Professora Poliana 50 

Flávia Maia, e pela Secretária, Núbia Soares Santos. 51 


