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ATA Nº 036/2014 – Conselho de Ensino 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro, do ano de dois mil e quatorze, às sete horas, na sala de 1 

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

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

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

foram os que se seguem: Adriana Ventola Marra, Ana Paula de Sousa, Antônio Carlos Fava de 5 

Barros, Carlos Fernando Lemos, Cláudio Pagotto Ronchi, Eduardo França Castro, Fábio 6 

Takahashi, Hebert Leonardo Lehner, Inácio Luduvico, José Augusto Miranda Nacif, Josiane 7 

Rosa Silva de Oliveira, Leandro José dos Santos, Lúcio Paccori Lima, Romário Cardoso Costa, 8 

Suzana Santos Campos e Wanderson Ferreira de Souza. Justificou a ausência a conselheira 9 

Pollyanna Cardoso Pereira. ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA 035/2014 – Dando início à 10 

reunião, o presidente apresentou a Ata 035/2014, que foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 – 11 

APRECIAÇÃO DA PAUTA – O presidente propôs a inclusão, extrapauta, dos itens: 4.1.10 – 12 

Paulo Corrêa de Araújo Ávila – Gestão Ambiental – 008334/2014; 5.6.4 – Márcia Cristina 13 

Alvarenga – Gestão Ambiental – 015322/2014; 5. 9 – Revisão de Aproveitamento de Créditos - 14 

5.9.1 – Karina Moreira Freitas – Ciências Biológicas – 013678/2012; 5.10 – Matrícula Fora do 15 

Prazo - 5.10.1 – Eline Yara Rufino Mendes – Engenharia de Alimentos – 016534/2014. 3 – 16 

INFORMES E PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 3.1 – Apresentação da RAP dos cursos de 17 
graduação – O presidente apresentou um levantamento referente à RAP dos cursos de 18 

graduação, no qual se levou em consideração a atuação dos professores nos cursos em que estão 19 

lotados e também em outros cursos que atendem.  A conselheira Adriana argumentou que o 20 

número de professores do magistério superior, do curso de Administração, é menor do que 21 

constava na planilha e que alguns dos professores do Instituto de Ciências Humanas não 22 

pertencem especificamente a um curso. Surgiram outros questionamentos quanto aos critérios 23 

utilizados para o cálculo e à finalidade desse levantamento, pois segundo a conselheira Natália, 24 

importa para o MEC somente a RAP da instituição. O Diretor Geral, professor Antônio Cézar 25 

Calil, que estava presente nesse momento, solicitou que sejam feitos os ajustes e correções 26 

necessários, pois considera esses levantamentos importantes para a instituição, como 27 

instrumentos norteadores para a solicitação de novas vagas. Os conselheiros concordaram com 28 

essa importância e também solicitaram que o levantamento seja aperfeiçoado, incluindo a atuação 29 

dos professores no ensino básico técnico e tecnológico, assim como nos cursos de mestrado. 30 

Argumentaram ainda que as contratações de novos professores devem passar pelos Conselhos do 31 

Campus. Diante disso, ficou definido que professor Adilson irá disponibilizar o arquivo, via 32 

internet, para que os coordenadores avaliem e solicitem modificações. Para finalizar o assunto, o 33 

presidente informou que o STI está criando um programa para lançamento das cargas horárias 34 

dos professores pelos Institutos. Os coordenadores de curso irão indicar os professores para as 35 

disciplinas, as secretarias dos Institutos farão o lançamento no sistema que enviará e-mail aos 36 

professores informando as disciplinas a serem lecionadas no semestre. Posteriormente serão 37 

definidas as datas para serem realizados esses procedimentos.  3.2 – Extinção do curso de 38 

Tecnologia em Gestão Ambiental – O presidente consultou o Conselho sobre a viabilidade do 39 

oferecimento de vagas, em 2015, para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, pois há 40 

perspectiva de extinção desse curso para que seja criada uma Engenharia a partir de 2016. O 41 

conselheiro Carlos Fernando Lemos, atual Coordenador de Tecnologia em Gestão Ambiental, 42 

solicitou a palavra e argumentou que a extinção do curso viabilizará a criação de uma engenharia, 43 

que possui maior procura e aceitação no mercado. Em seguida, apresentou proposta de 44 

implantação do curso de Engenharia Ambiental, a partir do ano 2016. A conselheira Josiane 45 
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afirmou que muitas vezes os tecnólogos não são bem aceitos no mercado de trabalho e têm 46 

dificuldades em ingressar em cursos de mestrado e doutorado. Após ampla discussão, ficou 47 

definido que serão oferecidas as vagas para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental para o 48 

ano 2015. Quanto à proposta de criação do curso de Engenharia, será avaliada posteriormente, até 49 

mesmo porque demanda um estudo mais aprofundado, principalmente quanto aos encargos 50 

didáticos.  3.3 – Alteração do Regime Didático dos Cursos Técnicos – O presidente comunicou 51 

aos conselheiros que a Diretoria de Ensino e os Coordenadores dos Cursos Técnicos estão 52 

reformulando o Regime Didático dos Cursos Técnicos. Aqueles que quiserem, podem 53 

encaminhar sugestões. 3.4 – Calendário Escolar 2015 – A proposta para o Calendário Escolar 54 

da Graduação, ano 2015, foi apresentada e aprovada por unanimidade. 3.5 – Edital do Processo 55 

Seletivo 2015 – Cursos Técnicos – Edital apresentado e aprovado por unanimidade. 3.6 – 56 

Recursos da Coordenação de cursos de graduação para enviar estudantes para congresso – 57 
O presidente apresentou a planilha de gastos e alguns cursos não utilizaram a verba. Solicitou, 58 

portanto, àqueles que não têm mais recurso e possuem demanda que solicitem a liberação do 59 

valor aos coordenadores que ainda tiverem saldo. 3.7 – Normas da BBT para empréstimos de 60 

livros – Foram apresentados e aprovados: “Regulamento Empréstimo entre Bibliotecas” e 61 

“Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca do Campus UFV – Florestal”. - 3.8 – 62 

Ofício 28/2014 da Diretoria de Extensão referente ao Setor de Estágio – A pedido do Diretor 63 

de Extensão, Fernando de Souza Bastos, foi repassado aos Conselheiros o Ofício 28/2014 64 

contendo informações referentes à indicação de orientador para acompanhamento dos estagiários. 65 

3.9 – Distribuição de Processos da Comissão Disciplinar – Em nome da Comissão Disciplinar, 66 

o conselheiro Guilherme de Azambuja Pussieldi solicitou aos coordenadores que façam a entrega 67 

das convocações e penalidades, porque a comissão encontra muitas dificuldades na localização 68 

dos alunos. A proposta foi acatada por todos. ITEM 4 - HOMOLOGAÇÕES AD 69 

REFERENDUM - 4.1 – Aproveitamento de Créditos – Foram homologados: 4.1.1 – Franciele 70 

Cristina Soares Rabelo – Administração – 005959/2013, 4.1.2 – Leonardo Henrique Pereira – 71 

Administração – 004469/2013, 4.1.3 – Taisi Rodrigues Pereira – Administração – 006696/2014, 72 

4.1.4 – Carina Aparecida Cordeiro Barbosa – Agronomia – 003739/2014, 4.1.5 – Saint’Clair 73 

Raydann Elias – Agronomia – 013991/2014, 4.1.6 – Oraldo Gonçalves da Silva Neto – Física – 74 

014411/2014, 4.1.7 – Júlia Luíza Vieira Silva – Tecnologia em Gestão Ambiental – 75 

015896/2014, 4.1.8 – Rodrigo Risso de Souza – Tecnologia em Gestão Ambiental – 76 

004611/2014, 4.1.9 - Marcos Vinícius Dias de Almeida – Técnico em Eletrotécnica - 77 

004051/2013, 4.1.10 – Paulo Corrêa de Araújo Ávila – Gestão Ambiental – 008334/2014 - 4.2 – 78 

Equivalência de Disciplinas – Foram homologados: 4.2.1 – Antônio Júnio Monteiro da Silva – 79 

Administração – 014413/2014, 4.2.2 – Rayete Sary-Eldin Gil Rosa – Agronomia – 004133/2011, 80 

4.2.3 – Taciany Melo Gonçalves – Educação Física – 014219/2014, 4.2.4 – Leidiane Aparecida 81 

da Silva – Física – 015637/2014, 4.2.5 – Paula Yohana Suriba Lanes – Física – 015636/2014; 4.3 82 

– Dilação de prazo para Conclusão de Curso – Foram apresentados e homologados: 4.3.1 - 83 

Rafaela Gonçalves Costa – Tecnologia em Gestão Ambiental – 013034/2014, 4.3.2 - Sônia 84 

Regina Antunes de Souza Pimentel – Tec. Gestão Ambiental – 013128/2014 – ITEM 5 – 85 

SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - 5.1 – Alteração do conceito da disciplina CBF111, 86 

de “L” para “T” - 5.1.1 -  Karina Moreira Freitas – Ciências Biológicas – 016155/2014 – Após 87 

analisar o pedido e também o conteúdo do processo 013678/2012 que comprova as alegações da 88 

discente, a solicitação foi deferida por unanimidade. 5.2 – Cancelamento de Disciplinas - 5.2.1 89 

– Magali Rodrigues da Silva Costa – Química – 016353/2014 - Retirado de pauta para solicitar 90 

esclarecimentos sobre o regime excepcional e parecer da Comissão Coordenadora. 5.3 – 91 

Dispensa de Disciplina - 5.3.1 – Denilson Corrêa de Melo – Tecnologia em Gestão Ambiental – 92 

013031/2014  - Diante dos esclarecimentos apresentados pelo Registro Escolar e da comprovação 93 
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de que o aluno foi responsável por sua matrícula na disciplina LEF280 e não o Registro, 94 

conforme alegado anteriormente, a solicitação de dispensa de disciplina foi indeferida por 95 

unanimidade. Também foi definido que o discente deverá fazer um pedido de retratação para a 96 

servidora Cristiane Rezende da Fonseca e caso não o faça o processo será encaminhado à 97 

Comissão Disciplinar. 5.4 – Exclusão de disciplina fora do prazo - 5.4.1 – Marina Ferreira 98 

Silva –  Ciências Biológicas - 015705/2014 - O conselheiro Eduardo França apresentou a 99 

justificativa da aluna que precisa excluir a disciplina para que sua carga horária cumprida esteja 100 

dentro dos critérios exigidos pelo programa “Ciência sem Fronteiras”. O Conselho deferiu a 101 

solicitação por unanimidade e também autorizou que as solicitações idênticas sejam aprovadas 102 

por ad referendum. 5.5 – Quebra de Pré-requisito/Correquisito - 5.5.1 – Coordenação do 103 

Curso de Agronomia – 014175/2014 – O conselheiro Cláudio Pagotto justificou a solicitação de 104 

reconsideração da decisão do Conselho, argumentando que os alunos em questão são bolsistas de 105 

iniciação científica e que há professores dispostos a orientá-los, conforme documentação 106 

constante das páginas cinco a quatorze do processo. Diante dessas considerações, o Conselho 107 

deferiu a solicitação por unanimidade. 5.6 – Reconsideração de desligamento - 5.6.1 -  Luiz 108 

Carlos Feliciano da Silva Júnior – Administração – 015194/2014 – Apresentada a justificativa e o 109 

parecer favorável da comissão coordenadora, a solicitação do aluno foi deferida por unanimidade. 110 

5.6.2 -  Alberto Amaral Gontijo – Agronomia – 015116/2014 – Apresentada a justificativa e o 111 

parecer favorável da comissão coordenadora, a solicitação do aluno foi deferida por unanimidade.  112 

5.6.3 – Stella Duarte Costa Pereira – Agronomia – 014011/2014 – Apresentada a justificativa e o 113 

parecer favorável da comissão coordenadora, a solicitação da aluna foi deferida por unanimidade. 114 

– 5.6.4 – Márcia Cristina Alvarenga – Gestão Ambiental – 015322/2014 – O Conselho indeferiu 115 

a solicitação da aluna, que foi desligada por apresentar quatro conceitos Q na disciplina TGA393, 116 

Trabalho de Conclusão de Curso, e recebeu parecer desfavorável da Comissão Coordenadora do 117 

Curso, que não considerou as justificativas fundamentadas. 5.7 - Trancamento de matrícula por 118 

motivo excepcional - 5.7.1 – Ana Paula Alves – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 119 

015667/2014 - Aprovado por unanimidade - 5.7.2 – Sany Evelyn Jardim Monteiro – Engenharia 120 

de Alimentos – 015669/2014 - Aprovado por unanimidade - 5.7.3 – Valdano Aquivo 121 

Ndomonahenda – Técnico em Alimentos – 016354/2014 - Aprovado por unanimidade - 5.8 – 122 

Transformação de disciplinas cursadas como facultativas em optativas - 5.8.1 – Coordenador 123 

do Curso de Agronomia – 016140/2014 – O conselheiro Cláudio Pagotto justificou o pedido, 124 

alegando que as disciplinas em questão passaram a ser consideradas como facultativas em virtude 125 

da mudança de catálogo. A solicitação foi aprovada por unanimidade - 5.8.2 – Paula Yohana 126 

Suriba Lanes – Física – 015639/2014 – A conselheira Natália informou que as disciplinas em 127 

questão passaram a constar como facultativas devido à alteração de catálogo e não constam como 128 

optativas na Matriz Curricular de Física. A solicitação aprovada por unanimidade. - 5.8.3 – 129 

Leidiane Aparecida da Silva – Física – 015641/2014 – A conselheira Natália informou que as 130 

disciplinas em questão passaram a constar como facultativas devido à alteração de catálogo e não 131 

constam como optativas na Matriz Curricular de Física. A solicitação aprovada por unanimidade. 132 

– 5.9 – Revisão de Aproveitamento de créditos – 5.9.1 – Karina Moreira Freitas – Ciências 133 

Biológicas – 013678/2012 – O conselheiro Eduardo França apresentou a solicitação da aluna e o 134 

parecer favorável da coordenação do curso. O Conselho aprovou por unanimidade a solicitação 135 

da discente. 5.10 – Matrícula Fora do Prazo - 5.10.1 – Eline Yara Rufino Mendes – Engenharia 136 

de Alimentos – 016534/2014 – Solicitação aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 137 

tratar, encerrou-se a reunião e para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, 138 

será assinada pelo Presidente, Professor Adilson de Castro Antônio, e pela secretária, Vânia 139 

Maria Duarte Gonçalves. 140 


