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ATA Nº 016/2012 – Conselho de Ensino 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às oito horas, realizou-se a 1 

décima 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 

Afonso Timão Simplício, Ana Paula de Souza, Bruno de Sousa Corradi, Carlos Fernando 5 

Lemos, Cláudio dos Santos Ferreira, Elisa de Mendonça Passini Leitão, Guilherme de 6 

Azambuja Pussieldi, Hebert Leonardo Lehner, José Augusto Miranca Nacif, Lúcio Paccori 7 

Lima, Marcos Paiva Del Giudice, Mariana Mayumi Pereira de Souza, Newton Moreno 8 

Sanches, Robson Luiz Santos, Suzana Santos Campos e a pedagoga Janaína Castelo Branco 9 

Bento Gazire. Justificou a ausência o professor Gerson Geraldo Chaves. ITEM 1 – 10 

APROVAÇÃO DAS ATAS 007/2011, 008/2011, 009/2011, 003/2012, 004/2012 e 11 
005/2012: aprovadas. ITEM 2 – APRECIAÇÃO DA PAUTA: foram incluídos os itens 12 

3.7 – Papel dos coordenadores no contato com as empresas para o estágio, 3.8 – 13 

Normas da gráfica para impressão de provas e 4.5 – Mobilidade Acadêmica Marla 14 
Mendes de Aquino, 012239/2012. ITEM 3 – INFORMES: A presidente solicitou que os 15 

itens 3.1, 3.2 e 3.6 fossem discutidos no final da reunião, e todos os membros concordaram. 16 

3.3 – Feira de Ciências 2012: Professor Guilherme, como representante do PIBID, 17 

informou aos coordenadores que acontecerá a 8ª Feira de Ciências da CEDAF, a 4ª Feira do 18 

Conhecimento da UFV e a 1ª Feira de Ciências do PIBID, eventos que acontecerão 19 

simultaneamente em 27 de outubro de 9h às 16h. Informou também que os melhores 20 

trabalhos irão para a Feira de Ciências Nacional. O professor Guilherme solicitou o 21 

incentivo dos coordenadores junto aos alunos para participarem das Feiras. 3.4 – 22 

Divulgação de cursos técnicos e superiores: A presidente explanou brevemente sobre a 23 

lei de cotas. As cotas irão valer inclusive no processo seletivo dos cursos técnicos. 24 

Houveram reuniões quinta e sexta em Viçosa para discussões de como será 25 

operacionalizado o sistema de cotas, já que a UFV não utilizava este sistema. Após o 26 

material de divulgação ser confeccionado e decidido o sistema de cotas, precisa-se dividir 27 

os grupos que irão divulgar o processo seletivo nas cidades da região, como foi feito no ano 28 

passado. Será divulgado também em rádios. Não conseguimos novamente a divulgação do 29 

processo seletivo em outdoors. 3.5 – Recursos financeiros para participação de alunos 30 

em eventos: A presidente explicou que conseguimos uma verba, através da Reitoria, de 31 

auxílio aos alunos para participação em congressos, e tinha-se pensado em conceder aos 32 

alunos que solicitarem o auxílio, o valor da inscrição e 50% do valor do transporte e será 33 

por ordem de chegada e não por cota de valores por curso. Somente os alunos que irão 34 

apresentar trabalhos poderão receber a ajuda de custo, e será levada em consideração as 35 

diferentes formas de trabalho, como no caso do curso de Física, Educação Física, que são 36 

formas de apresentação de trabalho diferenciados. Guilherme ponderou que publicações de 37 

conceito Qualis A não deve colocado como limitador para a concessão da ajuda de custo. 38 

Deve-se levar em conta também os cursos que publicam menor número de artigos de 39 

alunos, e o coordenador deve fazer um levantamento da quantidade de publicações de seu 40 

curso. Cláudio sugeriu que deixe disponível 20% do valor total da verba para ser usada no 41 

segundo semestre. Newton sugeriu que os alunos que tenham bolsa para estudos recebam 42 

um valor menor, já que o objetivo da bolsa é auxiliar os alunos nos estudos. Professor Nacif 43 

sugeriu que se leve em consideração também se o aluno recebe bolsa carência, sendo assim 44 

os percentuais diferentes para os alunos que recebem esta bolsa e os que não recebem. Será 45 
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marcada uma reunião especifica para decidir os parâmetros para esta questão. 3.7 – Papel 46 

dos coordenadores no contato com empresas para estágio: A coordenadora do estágio 47 

solicitou que os coordenadores auxiliem no primeiro contato com a empresa para o estágio, 48 

facilitando assim a decisão de qual a melhor área da empresa que aluno irá atuar. 3.8 – 49 

Manual de Rotinas da Gráfica: A pedido da chefe da Editoração Gráfica, a presidente 50 

reforçou a questão de se cumprir as normas da gráfica, em que a principal é a entrega de 51 

prova para reprodução com 48 horas de antecedência do dia da aplicação, lembrando que 52 

do dia 1º a 12 de outubro a Gráfica irá funcionar apenas com 1 (um) funcionário. ITEM 4 – 53 

SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES: 4.1 – Mobilidade Acadêmica Tamiris Roberta 54 

Calixto, 011166/2012; 4.2 – Mobilidade Acadêmica Marina Nogueira da Silva, 55 

01167/2012; 4.3 – Mobilidade Acadêmica Aline Indrig Alves dos Reis Almeida, 56 

011271/2012; 4.5 – Mobilidade Acadêmica Marla Mendes de Aquino, 012239/2012: 57 
foram deferidos os subitens 4.1, 4.2 e 4.2, foi colocada a questão que os alunos não 58 

terminaram o semestre por motivo de greve, e esta situação será avaliada pelo CEPE de 59 

uma forma geral. 4.4 – Solicita reconsideração de desligamento (rematrícula) Alexon 60 

Fernandes Campos, 010615/2012: retirado de pauta para parecer da comissão 61 

coordenadora do curso. ITEM 5 - HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM: foram 62 

aprovados os subitens a seguir: 5.1 – Aproveitamento de Creditos Lincoln Alves de 63 

Paula – Processo nº 09493/2011. 5.2 – Aproveitamento de Creditos Joelma Gonçalves 64 

– Processo nº 01831/2012. ITEM 3.1 – Apresentação das projeções de encargos 65 

didáticos elaborado pelos coordenadores. 3.2 – Contratações 2013. 3.6 – LIBRAS para 66 
Licenciaturas: A presidente iniciou sua apresentação dos encargos didáticos com o 67 

informe de que as vagas de professor do REUNI ainda não foram liberadas para contratação 68 

imediata, mas já podemos realizar os concursos. Os concursos de professores substitutos 69 

que aconteceram e foram homologados após o dia 6 de julho poderão ser nomeados ainda 70 

neste semestre. Sobre as aulas das disciplinas referente ao Trabalhos de Conclusão de 71 

Curso, estas são contabilizados apenas as aulas teóricas da disciplina, a parte prática é de 72 

responsabilidade do aluno e o professor recebe pontuação no RADOC, via Ato, pela 73 

orientação dos trabalhos. Sobre as disciplinas que foram alocadas para o professor da área 74 

de História, Francisco Cosentino, foi lembrado que o professor está atualmente no campus 75 

por Mandado de Segurança e após se aposentar a vaga voltará para o departamento de 76 

origem do professor, logo já devemos contabilizar esta contratação no futuro. Após todas as 77 

apresentações dos encargos didáticos, a alocação das vagas REUNI para contratação ficou a 78 

seguinte: Disciplinas de Educação: contratação de 1 (um) professor com formação em 79 

Pedagogia e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS para atender a todos os cursos, 80 

lembrando que as aulas deste professor ainda devem ser equacionadas. Disciplinas Física:  81 

contratação de 2 (dois) professores, sendo 1 (um) na área de Ensino de Física e 1 (um) na 82 

área de Física Geral. Disciplinas de Ciência da computação: contratação 3 (três) 83 

professores sendo 1 (um) na área de Teoria da Computação, 1 (um) na área de Engenharia 84 

de Software e 1 (um) na área de Sistemas de computação. Disciplinas de Educação Física: 85 

existe a demanda de 3 contratações, mas deve-se fazer uma nova redistribuição dos 86 

encargos didáticos para depois verificarmos o número correto de contratações. Disciplinas 87 

de Administração: contratação de 4 (quatro) sendo 1 (um) na área de Finanças, 1 (um) na 88 

área de Gestão de Operações, 1 (um) na área de Economia e Ciências Humanas e 1 (um) na 89 

área de Administração Geral. Lembrando que 1 (uma) disciplina da área de Psicologia está 90 

sem professor. Disciplinas de Química:  contratação de 2 (dois) professores sendo 1 (um) 91 

na área de Química Analítica e 1 (um) na área de Ensino de Química. Disciplinas de 92 
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Biologia: contratação de 3 professores sendo 1(um) na área Zoologia/Paleontologia, 1 (um) 93 

em Educação em Biologia, 1 (um) em Biologia Vegetal. Disciplinas de Engenharia de 94 

Alimentos: contratação de 5 professores sendo 1 (um) na área de Microbiologia, 1 (um) em 95 

Operações Unitárias, 1 (um) em Análise Sensorial e 1 (um) em Processamento de  96 

Alimentos/Geral/Projetos Agroindustriais, lembrando também que a disciplina ARF303 97 

não foi contabilizada nos encargos. Disciplinas de Matemática: contratação de 4 98 

professores sendo 1 (um) na área de Educação em Matemática, 1 (um) na área de Cálculo, 1 99 

(um) na área de Estatística e 1 (um) na área de Matemática Aplicada. Para constar, foi 100 

lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada pela Presidente, Professora 101 

Poliana Flávia Maia, e pela Secretária, Núbia Soares Santos. 102 


