
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                             034/2014/CE -1 
Campus Florestal 

ATA Nº 034/2014 – Conselho de Ensino 

 

Aos onze dias do mês de julho, do ano de dois mil e quatorze, às oito horas, na sala quatro 1 

do pavilhão de aulas B, realizou-se a trigésima quarta reunião do Conselho de Ensino do 2 

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

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

membros presentes foram os que se seguem: Adriana Ventola Marra, Brenno Santos Leite, 5 

Cláudio Pagotto Ronchi, Fábio Takahashi, Ricardo Wagner de Mendonça Trigo 6 

(representando o conselheiro Guilherme de Azambuja Pussieldi), Josiane Rosa Silva de 7 

Oliveira, Hebert Leonardo Lehner, Inácio Luduvico, José Augusto Miranda Nacif, Lúcio 8 

Paccori Lima, Natália Rezende Landin, Pollyanna Cardoso Pereira, Romário Cardoso Costa 9 

e Suzana Santos Campos. Justificaram a ausência os conselheiros: Ana Paula de Souza, 10 

Carlos Fernando Lemos e Eduardo França Castro. ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA 11 

033/2014 – Dando início à reunião, o presidente apresentou a Ata 033/2014, que foi 12 

aprovada por unanimidade. ITEM 2 – APRECIAÇÃO DA PAUTA – O presidente propôs 13 

a inclusão, extrapauta, dos itens: 4.3 – Solicita dispensa de disciplina - Cliver Fernandes 14 

Farder Gomes – Ciências Biológicas – 011691/2014; ITEM 7 – PROPOSIÇÕES 15 

DIVERSAS – 7.1 – Controle dos 20% de faltas dos alunos dos cursos técnicos – 16 

Solicitação do Professor Romário Cardoso Costa; 7.2 – Oferecimento de disciplina em 17 

período especial de verão – Solicitação do Professor Cláudio Pagotto Ronchi. Também foi 18 

proposta a exclusão do item: 6 -  INFORMES DA DIRETORIA - 6.1 – Apresentação da 19 

planilha dos encargos didáticos. As inclusões e a exclusão foram aprovadas por 20 

unanimidade. Antes de dar prosseguimento à pauta, o Diretor Geral do Campus, professor 21 

Antônio Cézar Pereira Calil, que estava presente, solicitou a palavra e afirmou que pretende 22 

estar mais próximo do Conselho de Ensino para repassar informações e decisões que muitas 23 

vezes ficam restritas ao Conselho Acadêmico Administrativo. O primeiro assunto, que 24 

julgou relevante a ser tratado, refere-se aos encargos didáticos, tanto que solicitou ao 25 

Diretor de Ensino, professor Adilson de Castro Antônio, que priorize essa questão, fazendo 26 

um levantamento para retratar a real situação desses encargos. Para encerrar esse 27 

levantamento, o próximo passo será o fechamento dos dados com cada coordenador de 28 

curso.  Professor Calil ressaltou que todos os cursos são tratados com igualdade, que não há 29 

privilégios e todos são importantes. Também disse que existe uma carga horária limite e as 30 

demandas momentâneas são levadas em consideração. Aqueles que atuarem em cursos de 31 

mestrado, por exemplo, não devem ser prejudicados, ultrapassando a carga horária limite. 32 

Em seguida, afirmou que a RAP é um fator relevante, mas é preciso critérios para realizar o 33 

cálculo, pois considera justo que cada curso receba os créditos pelos alunos que atenda, 34 

mesmo que pertençam a outros cursos. O segundo assunto, apresentado pelo Diretor Geral, 35 

refere-se às demandas para criação de novos cursos que precisam estar dentro das 36 

exigências do MEC. Professor Calil disse que as linhas do governo atual estão ligadas às 37 

engenharias e à formação de professores, no entanto, considera recomendável aguardar o 38 

resultado das eleições para que sejam tomadas decisões. O Diretor Geral passou, então, a 39 

palavra aos conselheiros para que fizessem suas considerações. Professor Nacif argumentou 40 

que se a UFV aderisse à entrada pelo SISU, no segundo semestre, haveria uma 41 

compensação do número de alunos que evadem no primeiro semestre. Professor Adilson 42 

informou que já fez esse questionamento ao Pró-Reitor de Ensino e Viçosa é desfavorável à 43 

adesão. Professor Calil sugeriu que seja feito um levantamento para mostrar a importância 44 
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dessa adesão para o Campus Florestal. Professora Natália ponderou que o cálculo da RAP é 45 

realizado por instituição, não por Campus ou curso. Além disso, disse que o Campus que 46 

mais contribui para diminuir o índice da UFV é o de Viçosa. Por isso, a conselheira 47 

considera injusto que o limite de aulas dos professores de Florestal esteja entre doze e 48 

quatorze, enquanto em Viçosa esse número é oito. Segundo Natália, essa carga horária 49 

elevada inviabiliza a dedicação à pesquisa. Quanto à criação de novos cursos, a conselheira 50 

acredita que o Campus deve investir em outras licenciaturas e engenharias. Professor Calil 51 

argumentou que a questão da pesquisa, a princípio demanda um trabalho maior, mas que 52 

em um segundo momento tende a diminuir com a presença de monitores e professores 53 

visitantes. Professor Nacif disse que está trabalhando em um mestrado e acredita que 54 

quando seus orientados estiverem estagiando poderão contribuir em algumas aulas. 55 

Professor Lúcio e Professora Adriana disseram que em breve terão início mestrados em 56 

Matemática e Administração, respectivamente. Diante dessas informações, professor Calil 57 

sugeriu que seja marcada uma reunião, no segundo semestre, para discutir e definir ações 58 

que viabilizem o atendimento dessas demandas. O Diretor Geral informou que foram 59 

autorizadas duas vagas para assistente em administração que serão destinadas às Secretarias 60 

de Graduação e Pós-Graduação. Definiu ainda, que no próximo semestre seja 61 

disponibilizada uma verba para as Coordenações dos Cursos Técnicos. Professor Nacif fez 62 

uma última solicitação ao professor Calil, pedindo que as alterações na alocação de espaços 63 

físicos do Campus sejam discutidas com todos os envolvidos, antes de se tomarem 64 

decisões. O Diretor Geral encerrou sua participação na reunião, comprometendo-se a estar 65 

mais presente no Conselho de Ensino. A reunião continuou, dando-se prosseguimento à 66 

pauta: ITEM 3 - HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM – 3.1 – Aproveitamento de 67 

Créditos: Foram apresentados e homologados por unanimidade: 3.1.1 – Uriel Augusto 68 

Fernandes de Lima – Engenharia de Alimentos – 005789/2014; 3.1.2 – Guilherme 69 

Damasceno Silva – Engenharia de Alimentos - 006018/2014; 3.1.3 – Hugo Ribeiro Jordão 70 

– Administração – 004610/2014; 3.1.4 – Maria Lucy Sayuri Ochiai Silva – Administração 71 

– 010435/2014; 3.2 – Matrícula Fora do Prazo: 3.2.1 –  Matrícula fora do prazo na 72 

disciplina TGA394 – Gestão Ambiental – Stéphany Siqueira Cândida Pereira - 73 

010154/2014 – Homologado por unanimidade; ITEM 4 – SOLICITAÇÕES DIVERSAS 74 

- 4.1 - Solicita abertura de Edital para Seleção de Tutor do PET Educação – Campus 75 

Florestal – 011476/2014 – O presidente apresentou a solicitação do conselheiro Eduardo 76 

França de Castro, alegando que a professora responsável pelo PET está de licença e os 77 

alunos estão sem orientador, portanto as atividades do programa estão suspensas. Após 78 

avaliarem o processo, ficou definido que será redigido um ofício aos responsáveis pelo 79 

programa em Viçosa, solicitando a abertura de novo Edital. 4.2 – Solicita Dispensa de 80 

Disciplina – Israel Willer França Santos – 011475/2014 – Aprovada, por unanimidade, a 81 

solicitação do aluno, pois a disciplina não é mais oferecida e não possui uma equivalente. 82 

4.3 – Cliver Fernandes Farder Gomes – 011691/2014 – Aprovada, por unanimidade, a 83 

solicitação do aluno, pois a disciplina MAF101, Fundamentos de Matemática I, não é mais 84 

oferecida e não possui uma equivalente. O presidente sugeriu que seja feito um 85 

levantamento, no curso de Ciências Biológicas, identificando outros alunos que estejam na 86 

mesma situação para montar um único processo, evitando outras solicitações idênticas. 5 – 87 

PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO EM PROGRAMAS ANALÍTICOS E 88 

MATRIZES CURRICULARES – 5.1 – Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – 89 
Processo 009275/2014 – Alteração dos programas analíticos das disciplinas CBF245 e 90 

CBF311 – Aprovadas, por unanimidade, as alterações nos nomes, ementas e conteúdos das 91 
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disciplinas CBF245 e CBF311. 5.2 – Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas – 92 

Processos 010906/2014 e 011689/2014 – Aprovadas, por unanimidade, as alterações no 93 

programa analítico das disciplinas TDS216, mudança no código para CCF100 e inclusão do 94 

oferecimento para o curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental em substituição à 95 

disciplina TDS100. 5.3 – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – Processos 96 

008532/2014, 008538/2014, 010540/2014, 010542/2014 e 011313/2014; Aprovados, por 97 

unanimidade: as alterações de ementa e conteúdos das disciplinas ADF181 e ADF355; 98 

inclusão do pré-requisito de ter cursado no mínimo 1500 horas de disciplinas obrigatórias 99 

na disciplina ADF494, Atividade Complementares I; inclusão da disciplina ADF494 como 100 

pré-requisito ou co-requisito nas disciplinas ADF495 - Atividades Complementares II  e 101 

ADF496 - Atividades Complementares III; criação das seguintes disciplinas optativas: 102 

ADF316 – Especulações Críticas sobre Administração, ADF317 – Simulação Gerencial; 103 

ADF318 – Gestão e Poder; ADF319 – Simbolismo e Organizações; ADF335 – Trabalho e 104 

Identidades; ADF336 – Relações de Trabalho; ADF391 – Tópicos Especiais IV; ADF392 – 105 

Tópicos Especiais V; ADF499 – Tópicos especiais III.  5.4 – Instituto de Ciências Exatas 106 

e Tecnológicas – Processos 011597/2014, 011603/2014 e 011725/2014; Aprovadas, por 107 

unanimidade: criação das disciplinas: MAF335 – Álgebra Linear A, MAF337 –  Álgebra 108 

Linear B; MAF341 – Análise I; MAF491 – Monografia e Seminário I; MAF492 – 109 

Monografia e Seminário II e MAF672 – Biomatemática, para serem oferecidas ao Curso de 110 

Matemática e alterações nos programas analíticos das disciplinas: MAF135 – Geometria 111 

Analítica e Álgebra Linear, inclusão do oferecimento no 1º período do curso de Matemática 112 

Licenciatura, MAF137 – Introdução à Álgebra Linear, alteração da modalidade de 113 

obrigatória para optativa; MAF152 – Geometria Analítica, alteração da modalidade de 114 

obrigatória para optativa; MAF342 – Análise para Licenciatura, alteração da modalidade de 115 

obrigatória para optativa.  ITEM 7 – PROPOSIÇÕES DIVERSAS – 7.1 – Controle dos 116 

20% de faltas dos alunos dos cursos técnicos – Professor Romário informou aos 117 

conselheiros que, como Coordenador do Ensino Médio, mantém um controle das faltas dos 118 

alunos, pois segundo o Regulamento Disciplinar, perderão o direito ao refeitório e 119 

alojamento  aqueles que atingirem vinte por cento de faltas. Sugeriu, portanto, aos 120 

coordenadores dos cursos técnicos que também façam esse controle, para que seja 121 

cumprido o regulamento. Após discutirem o assunto, concluiu-se que é importante o 122 

controle das faltas, mas é preciso comunicar primeiramente aos pais dos alunos sobre a 123 

infrequência, antes de tomar qualquer providência. 7.2 – Oferecimento de disciplina em 124 

período especial de verão – O Professor Cláudio Pagotto afirmou que considera 125 

importante o oferecimento de disciplinas de verão, portanto, propôs aos demais 126 

conselheiros que estudem a possibilidade de oferecimento do período especial de verão. 127 

Também informou que essa decisão independe de autorização de Viçosa, é tomada, 128 

internamente, pelo Instituto, somente precisando comunicar ao Registro Escolar do 129 

Campus. Professor Lúcio argumentou que é importante pesquisar, antes da definição das 130 

disciplinas que serão oferecidas, levantando a demanda existente para evitar um número 131 

baixo de matriculados. Todos concordaram que é uma questão a ser estudada 132 

criteriosamente antes de optar pelo oferecimento. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 133 

reunião e para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada 134 

pelo Presidente, Professor Adilson de Castro Antônio, e pela secretária, Vânia Maria 135 

Duarte Gonçalves. 136 


