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ATA Nº 033/2014 – Conselho de Ensino 

 

Aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e quatorze, às treze horas, na sala 1 

de reuniões do CTA, realizou-se a trigésima terceira reunião do Conselho de Ensino do 2 

Campus de Florestal, sob a presidência do professor Adilson de Castro Antônio, Diretor 3 

de Ensino, secretariado pela técnica administrativa Vânia Maria Duarte Gonçalves. Os 4 

membros presentes foram os que se seguem: Adriana Ventola Marra, Ana Paula de 5 

Souza, Antônio Carlos Fava de Barros, Brenno Santos Leite, Fábio Takahashi, 6 

representando o conselheiro Bruno de Sousa Corradi, Walter de Castro Mewes, 7 

representando o conselheiro Cláudio Pagotto Ronchi, Guilherme de Azambuja Pussieldi, 8 

Josiane Rosa Silva de Oliveira,  Hebert Leonardo Lehner, Inácio Luduvico, José 9 

Augusto Miranda Nacif, Lúcio Paccori Lima, Natália Rezende Landin, Romário 10 

Cardoso Costa, Suzana Santos Campos e Wanderson Ferreira de Souza. Justificaram a 11 

ausência os conselheiros: Carlos Fernando Lemos, Eduardo França Castro e José Carlos 12 

Baffa Júnior. ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA 032/2014 – Dando início à reunião, o 13 

presidente apresentou a Ata 032/2014, que foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 – 14 

APRECIAÇÃO DA PAUTA – O presidente propôs a inclusão, extrapauta, dos itens: 15 

4.5 – Solicita trancamento de matrícula por motivo excepcional – Agronomia - Yuri 16 

Maia Colen – 010018/2014, 4.6 – Solicita Exame Complementar para a disciplina 17 

CFA034 – Técnico em Agropecuária - Nelson Macieira Freire – 010019/2014, 4.7 – 18 

Solicita matrícula fora do prazo na disciplina TGA393 – Gestão Ambiental – Stéphany 19 

Siqueira Cândida Pereira - 010154/2014; ITEM 3 - HOMOLOGAÇÕES AD 20 

REFERENDUM – 3.1 – Aproveitamento de Créditos: Foram apresentados e 21 

homologados por unanimidade: 3.1.1 – Cláudio Roberto de Oliveira Capanema – 22 

Administração – 005924/2014, 3.1.2 – Rudiane Larissa Dutra Ferreira – Agronomia – 23 

006695/2014, 3.1.3 - Paulo Corrêa de Araújo Ávila – Gestão Ambiental – 008334/2014; 24 

3.2 – Equivalência de Disciplinas - Foram apresentados e homologados por 25 

unanimidade: 3.2.1 – Vinícius Diniz Frias – Agronomia – 005731/2013, 3.2.2 – Bruna 26 

Mariane Diniz Alves – Agronomia – 005304/2014, 3.2.1 – Bruna Mariane Diniz Alves – 27 

Agronomia – 005304/2014; 4 – SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES – 4.1 - Solicita 28 

antecipação de provas do Ensino Médio Federal - 4.1.1 – Maria Laura Lopes Miranda 29 

– 007854/2014 – Foi apresentado o processo, contendo comprovantes do pacote de 30 

viagem adquirido pelos pais da discente e justificativa de definição da data de acordo 31 

com a Lei que alterava o calendário das escolas devido à Copa do Mundo. O presidente 32 

informou aos conselheiros que os professores do Ensino Médio foram consultados, 33 

alguns foram favoráveis e outros contrários, não chegando a uma definição, sendo 34 

necessário, portanto, uma deliberação do Conselho de Ensino. Realizada a votação, a 35 

solicitação da discente foi deferida, porém, como não há mais como antecipar as provas, 36 

essas serão realizadas após as férias, nas segunda e terceira semanas do segundo 37 

semestre. 4.1.2 – João Victor de Araújo Oliveira – 009804/2014; O processo foi 38 

apresentado, discutido e por ser semelhante à solicitação da aluna Maria Laura Lopes 39 

Miranda, o Conselho considerou justo deliberar pela mesma decisão, deferindo o pedido 40 

e definindo que as provas sejam aplicadas entre a segunda e terceira semanas de aula do 41 

segundo semestre.  4.2 – Solicita exclusão de disciplina fora do prazo - 4.2.1 – Sabrina 42 

Barroso Silva – Química -009574/2014 - Foram apresentadas as justificativas da aluna 43 

que alega dificuldades em disciplinas que envolvem raciocínio lógico e também faz uso 44 
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de medicamentos de uso contínuo. Os conselheiros avaliaram o processo e após votação, 45 

indeferiram a solicitação por unanimidade. 4.2.2 – Coordenadora do Curso de 46 

Administração – Hugo Ribeiro Jordão – 009793/2014 – A conselheira Adriana Ventolla 47 

Marra, informou aos demais conselheiros que solicitou a exclusão da disciplina 48 

ADF494, pois Hugo Ribeiro Jordão, aluno do primeiro período do curso, matriculou-se 49 

indevidamente, pois não possui as horas de atividades que são necessárias para cumprir 50 

tal disciplina. Informou também que será solicitada uma alteração no programa analítico 51 

da referida disciplina, acrescentando o pré-requisito de número de horas cursadas para 52 

evitar que esse equívoco ocorra novamente. O processo foi avaliado, discutido e 53 

aprovado por unanimidade. 4.3 - Solicita revisão de decisão da Reconsideração de 54 

Desligamento - Antônio Júlio de Paula – Ciência da Computação – 004752/2014 – O 55 

presidente informou que Antônio Júlio de Paula apresentou um pedido de revisão, 56 

contendo novas justificativas para seu desligamento e gostaria, também, de ser ouvido 57 

pessoalmente pelo Conselho. Após a leitura da solicitação, os conselheiros consideraram 58 

que não havia necessidade do discente ser ouvido, pois não houve acréscimo de fatos 59 

novos, a não ser a menção ao aluno do curso de física, que teve aprovação na 60 

reconsideração de desligamento. Os conselheiros afirmaram que são situações distintas, 61 

que não são passíveis de comparação e deliberaram por manter a decisão anterior, 62 

indeferindo a solicitação do aluno.  4.4 - Solicita revisão de nota – Geraldo Luiz Costa 63 

Júnior – 005946/2014 – O processo foi apresentado, avaliado e discutido pelo Conselho 64 

que deliberou, unanimemente, por manter a decisão do Professor Marco Antônio de 65 

Oliveira, de não alteração da nota. 4.5 – Solicita trancamento de matrícula por 66 

motivo excepcional – Agronomia - Yuri Maia Colen – 010018/2014 – O presidente 67 

apresentou a solicitação do discente que alegou necessitar do trancamento para 68 

reabilitar-se das contusões que sofreu em um acidente de trânsito. Também foram 69 

apresentados os atestados médicos e receituários. Após votação, a solicitação do aluno 70 

foi deferida por unanimidade. 4.6 – Solicita Exame Complementar para a disciplina 71 

CFA034 – Técnico em Agropecuária - Nelson Macieira Freire – 010019/2014 – 72 

Apresentação da solicitação do aluno, que devido à incompatibilidade de horário não 73 

pôde matricular-se na disciplina, o que impediria a realização do exame complementar. 74 

Após discussão, ficou definido que o aluno terá direito a realizar o exame complementar, 75 

desde que satisfaça às outras exigências constantes no regime didático.  4.7 – Solicita 76 

matrícula fora do prazo na disciplina TGA393 – Gestão Ambiental – Stéphany 77 

Siqueira Cândida Pereira - 010154/2014 – Apresentado o processo, contendo 78 

justificativa da aluna e aprovação do coordenador do curso, Professor Carlos Fernando 79 

Lemos, a solicitação foi discutida e aprovada por unanimidade. 5 – INFORMES DA 80 

DIRETORIA – 5.1 – Normas para viagens técnicas e acadêmicas – O presidente 81 

informou aos conselheiros que baseando-se na Resolução 08/96 do CEPE, referente às 82 

viagens acadêmicas superiores a três dias, elaborou uma orientação para as viagens de 83 

um a dois dias. Isso porque há um limite de quilometragem a ser utilizado e se não 84 

houver planejamento e controle do gasto, não haverá como atender a todos, 85 

principalmente no segundo semestre. Professor Adilson pediu que todos lessem a 86 

orientação e, posteriormente, enviassem sugestões à Diretoria de Ensino, para que se crie 87 

uma normatização dos procedimentos para viagens técnicas e acadêmicas. 5.2 – 88 

Lançamento de notas e faltas para os cursos Técnicos – O presidente informou aos 89 

conselheiros que, segundo o Registro Escolar dos Cursos Técnicos, alguns professores 90 

lançaram notas de conceito para alunos que não estão mais frequentes, impedindo que 91 
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sejam considerados como evadidos. Salientou, portanto, a importância de que os dados 92 

lançados sejam condizentes com a realidade, para que o índice de reprovação não se 93 

torne ainda maior. 5.3 – Regimes Didáticos dos Ensinos Médio e Técnico – O 94 

presidente informou aos conselheiros que a Diretoria de Ensino começou a redigir os 95 

Regimes Didáticos dos Ensinos Médio e Técnico e conta com a colaboração de todos 96 

para realizar essa tarefa. 5.4 – Processo Seletivo dos Cursos Técnicos – O presidente 97 

informou que foi orientado pelo Pró-Reitor de Ensino, professor Vicente de Paula Lelis 98 

e pela Diretora da COPEVE, Wânia Maria Guimarães Lacerda, a reduzir o número de 99 

Exames Seletivos no Campus. Para eles, o ideal é que esses exames aconteçam somente 100 

uma vez por ano, assim como é na Graduação. Também foi informado que a COPEVE 101 

não mais atuará nesses processos que deverão ser realizados por uma comissão do 102 

Campus. 6 – PROPOSIÇÕES DIVERSAS - Proposição de Calendário para as 103 

reuniões do Conselho – Antes de finalizar a reunião, o presidente solicitou permissão 104 

para acrescentar uma proposta referente à definição das datas para realização das 105 

reuniões do Conselho de Ensino. Após manifestação e aprovação dos presentes, ficou 106 

definido que as reuniões acontecerão sempre na segunda semana de cada mês, 107 

alternando-se os dias da semana, além disso, o horário será marcado na parte da manhã.  108 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e para constar, foi lavrada a presente 109 

ata, que, se achada conforme, será assinada pelo Presidente, Professor Adilson de Castro 110 

Antônio, e pela secretária, Vânia Maria Duarte Gonçalves. 111 


