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ATA Nº 023/2013 – Conselho de Ensino 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às treze horas e trinta minutos, 1 

realizou-se a vigésima terceira reunião do Conselho de Ensino do Campus de Florestal, sob 2 

a presidência da professora Poliana Flávia Maia, Diretora de Ensino e secretariada pela 3 

técnica administrativa Núbia Soares Santos, secretária Ad Hoc deste Conselho. Os 4 

membros presentes foram os que se seguem: Ana Paula de Souza, Antônio Carlos Fava de 5 

Barros, Brenno Santos Leite, Bruno de Souza Corradi, Fábio Feliciano Cardoso, Gerson 6 

Geraldo Chaves, Guilherme de Azambuja Pussieldi, Hebert Leonardo Lehner, Inácio 7 

Luduvico, José Augusto Miranda Nacif, José Carlos Baffa Júnior, Lúcio Paccori Lima, 8 

Marcos Paiva Del Giudice, Newton Moreno Sanches, Robson Luiz Santos, Suzana Santos 9 

Campos e o discente Alexandre Guimarães Nicolau. Justificaram a ausência os conselheiros 10 

Carlos Fernando Lemos, Elisa de Mendonça Passini Leitão, Jorge Alberto dos Santos.  11 

ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA 020/2012, 021/2013 e 023/2013 – aprovadas. ITEM 12 

2 – APRECIAÇÃO DA PAUTA – após aprovação de todos foram incluídos os itens: 3.3 – 13 

Informe sobre a redistribuição da professora Flávia Cristina Silva de Paula da UFRRJ para 14 

o Campus UFV – Florestal. 3.4 – Informes sobre Pronatec e Semana do Produtor Rural, por 15 

proposição de Fernando de Souza Bastos. 3.5 – Informes sobre Seguro Estudantil dos 16 

cursos técnicos, por proposição de Antônio Carlos Fava de Barros. 3.6 – Informes sobre o 17 

Sapiens, por proposição de Antônio Carlos Fava de Barros. 3.7 – Informes sobre o 18 

Programa de Licenciaturas Internacionais, por proposição de Robson Luiz Santos. 5.5 – 19 

Solicita exclusão de disciplina fora do prazo, Gabriel Henrique de Melo, 003738/2013. 7.2 20 

– Edital do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos em Agropecuária, Hospedagem e 21 

Informática na Modalidade Ead - Campus Florestal, 005001/2013.  ITEM 3 – 22 

INFORMES - 3.1 – Falta de professores e atestado médicos – foi informado sobre a falta 23 

de alguns professores devido a atestados médicos e que as devidas providências estão sendo 24 

tomadas para contratação de professores substitutos e ou horista. Foi solicitado aos 25 

professores para, além de entregar o atestado médico no Serviço de Saúde, deve-se 26 

comunicar a Diretoria de Ensino diretamente de quantos dias será o atestado médico logo 27 

no início do impedimento. 3.2 – Professores Temporários – foi informado que todos os 28 

contratos de professores temporários e substitutos serão renovados até o dia 30 de junho 29 

exceto os casos em que o prazo máximo de 2 anos vencerem antes desta data. 3.4 – 30 

Informes sobre Pronatec e Semana do Produtor Rural, por proposição de Fernando de 31 

Souza Bastos – Foi explicado como está o funcionamento do Pronatec neste ano e que estão 32 

abertas as inscrições para seleção de professores para os cursos. Sobre a Semana do 33 

Produtor Rural, foi informado que espera-se neste ano uma maior participação dos 34 

estudantes dos cursos de graduação e que os professores não receberão pelos cursos 35 

ministrados pela Universidade, somente pelo SENAR e outras parcerias. 3.5 – Informes 36 

sobre Seguro Estudantil dos cursos técnicos, por proposição de Antônio Carlos Fava de 37 

Barros – O professor informou que os alunos dos cursos técnicos não estão conseguindo 38 

realizar o estágio obrigatório pois os alunos estão sem o Seguro Estudantil, e pediu que seja 39 

verificado esta situação. 3.6 – Informes sobre o Sapiens, por proposição de Antônio Carlos 40 

Fava de Barros – O professor que até o dia de hoje os alunos ingressantes neste ano nos 41 

cursos técnicos ainda estão sem a senha do SAPIENS e solicitou que seja verificado na 42 

possibilidade de os alunos dos cursos técnicos também terem acesso automático ao 43 

PVANet. 3.7 – Informes sobre o Programa de Licenciaturas Internacionais, por proposição 44 

de Robson Luiz Santos – O professor explanou sobre o Programa de Licenciaturas 45 
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Internacionais, onde o discente conseguirá obter dupla diplomação, na Universidade e 46 

também no exterior. Atualmente os cursos de Física e Química participam do Programa e 47 

tem uma aluna de cada curso fazendo parte de seu curso de graduação em Portugal, onde 48 

ficarão por 2 anos. Informou ainda que o edital deste ano para o Programa está aberto, e 49 

solicitou que os outros coordenadores também se inscrevam. 4 – HOMOLOGAÇÕES AD 50 

REFERENDUM - 4.1 - Aproveitamento de Créditos deferidos e Exclusão de 51 
disciplinas deferidos – foram homologados os subitens a seguir: 4.1.2 - Andressa Tamires 52 

Lima – Técnico em Agropecuária Subsequente – 001566/2013. 4.1.3 - Débora dos Santos 53 

Castro – Administração – 002730/2013. 4.1.4 - Deisiane Lopes Gonçalves – Matemática – 54 

001273/2013. 4.1.5 - Marília Aparecida Nogueira – Administração – 003735/2013. 4.1.6 - 55 

Mayra Cristina da Silva Costa – Ciências Biológicas – 001274/2013. 4.1.7 - Natália Kelly 56 

Pereira Cunha – Química – 004228/2012. 4.1.7 - Rondinelli Pereira da Silva – Educação 57 

Física – 017233/2012. 4.1.8 - Shirley Mendonça de Dias de Paula – Química – 58 

001269/2013. 4.1.8 - Victor Luiz Melo Dutra – Engenharia de Alimentos – 001332/2013. 59 

4.2 – Despachos Diversos – foram homologados os subitens a seguir: 4.2.1 – Criação da 60 

disciplina CFF493 – Tópicos em Políticas de Saúde e Cidadania, a ser oferecida como 61 

optativa em todos os cursos na modalidade EAD. 4.2.2 – Calendário Escolar dos Cursos de 62 

Graduação. 5 – SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - 5.1 – Solicita a não realização de 63 

aulas, provas ou qualquer atividade escolar nos dias de sábado – Samuel Silveira Ferreira 64 

Pacheco – foi proposto pelo professor Antônio Carlos Fava de Barros que fique explícito no 65 

edital que os sábados são dias letivos. Após votação, foi aprovado, por proposição do 66 

professor Guilherme de Azambuja Pussieldi, que seja indeferido o pedido do discente neste 67 

semestre e que os professores sejam orientados no próximo semestre de repassar aos alunos 68 

um cronograma completo do semestre, incluindo as aulas e provas aos sábados. 5.2 – 69 

Solicita Exame complementar da disciplina CFH024, fora do prazo – Ana Luiza Silva 70 
– deferido, por 14 votos a favor e 2 contra. 5.3 – Solicita Exclusão da disciplina CBF111, 71 

fora do prazo – Erica Oliveira Dias, 000735/2013 – deferido, por unanimidade. 5.4 – 72 

Solicita utilizar o Certificado do Ensino Médio, obtido através do ENEM, para 73 
integralização de curso – Diogo de Assis Pires, 002620/2013 – retirado de pauta, por 74 

proposição de Hebert Leonardo Lehner. 5.5 – Solicita exclusão de disciplina fora do 75 

prazo, Gabriel Henrique de Melo, 003738/2013 – indeferido. ITEM 6 – PONTOS DE 76 

DISCUSSÃO - 6.1 – Comissão de Recepção de Calouros – a Diretora de Ensino Poliana 77 

Flávia Maia propôs que seja organizada uma comissão composta pelos coordenadores de 78 

curso e seja presidida por um eles, que a recepção de calouros seja feita apenas em um dia, 79 

sendo feita uma palestra geral com os alunos apresentando toda a Administração do campus  80 

e logo após cada coordenador encaminha sua turma para uma palestra específica sobre cada 81 

curso, entregando também neste momento o Catálogo de Graduação e o Manual do 82 

Candidato. Foi deferida a proposta, sendo a comissão presidida pelo professor José Augusto 83 

Miranda Nacif. 6.2 – Aulas do ensino superior durante a Semana do Produtor Rural – 84 

ficou decidido que nesta semana os professores devem trabalhar estas aulas dentro do limite 85 

de 20% de aulas não presenciais, sendo que esta informação deve ser divulgada aos 86 

coordenadores de curso e aos alunos através do Plano de Ensino da Disciplina e este 87 

entregue aos alunos logo no início do período letivo. 7 – PROPOSIÇÕES DIVERSAS -  88 

7.1 – Aprovação do novo Regulamento Interno da Biblioteca deste campus. -  foi 89 

retirado de pauta para que os membros deste Conselho possam avaliar melhor o novo 90 

Regulamento e enviarão as propostas para a Diretora de Ensino que aprovará o 91 

Regulamento ad referendum. 7.2 – Edital do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos em 92 
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Agropecuária, Hospedagem e Informática na Modalidade Ead - Campus Florestal, 93 
005001/2013 – deferido. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, 94 

será assinada pela Presidente, Professora Poliana Flávia Maia, e pela Secretária, Núbia 95 

Soares Santos. 96 


