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Aos quatro dias do mês de novembro, do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala F 1 

do Prédio Principal, realizou-se a trigésima sétima 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, Antônio Carlos Fava de Barros, Walter Luiz de 5 

Castro Mewes representando o conselheiro Cláudio Pagotto Ronchi, Eduardo França Castro,  6 

Guilherme de Azambuja Pussieldi, Hebert Leonardo Lehner, Inácio Luduvico, Gláucia Braga e 7 

Silva representando o conselheiro José Augusto Miranda Nacif, Josiane Rosa Silva de Oliveira, 8 

Leandro José dos Santos, Lúcio Paccori Lima, Natália Rezende Landin, Pollyanna Cardoso 9 

Pereira, Romário Cardoso Costa, Suzana Santos Campos e Wanderson Ferreira de Souza. 10 

Justificaram a ausência os conselheiros: Ana Paula de Sousa, Fábio Takahashi e Carlos Fernando 11 

Lemos. ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA 036/2014 – A reunião iniciou-se com a 12 

apresentação da Ata 036/2014, que foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 – APRECIAÇÃO 13 

DA PAUTA – O presidente propôs a inclusão dos itens: 3.6 – Matriz Curricular do Ensino 14 

Médio – 2015-2017; 3.7 – Auxílio Financeiro para participação de estudantes em congresso 15 
- 4.4 – Cancelamento de Disciplinas 2014-1, por motivo excepcional - 4.4.1 – Magali 16 

Rodrigues da Silva Costa – Química – 016353/2014 – As inclusões foram aprovadas por 17 

unanimidade. O Conselheiro Guilherme de Azambuja Pussieldi solicitou a palavra para falar das 18 

dificuldades na elaboração dos horários, uma vez que o curso de Educação Física está com vários 19 

professores afastados. Também questionou o fato de não ter recebido ainda os horários das 20 

disciplinas EDF e MAF. Pediu a colaboração dos outros coordenadores, argumentando que houve 21 

uma reunião para tratar do assunto e alguns não compareceram e não enviaram representantes. O 22 

conselheiro Hebert Leonardo Lehner aproveitou para solicitar aos coordenadores dos cursos 23 

técnicos que façam o possível para colocar os horários dos primeiros períodos, em 2015, a partir 24 

das quatorze horas, pois os alunos que ingressarem em concomitância externa não conseguirão 25 

chegar ao Campus às treze horas. 3 – INFORMES E PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 3.1 – 26 

Mostra das Profissões – O Presidente consultou os conselheiros quanto às atividades 27 

acadêmicas, nos dias da Mostra de Profissões. Após ampla discussão ficou definido que os dias 28 

serão letivos, com atividades extraclasse. 3.2 – Regime Didático dos Cursos Técnicos – EAD – 29 

Processo 018137/2014 – Aprovado por unanimidade. 3.3 – Regime Didático dos Cursos 30 

Técnicos – Presenciais - Processo 018381/2014 – A proposta foi aprovada com as seguintes 31 

ressalvas: Artigo 10 – alterar período especial de verão para período especial de férias; excluir o 32 

parágrafo primeiro referente à duração mínima dos períodos regulares; Artigo 11 – acrescentar as 33 

Seções “V – Disciplinas Isoladas e VI – Vagas Remanescentes”; Artigo 13 – alterar “até 40 34 

(quarenta) dias” para “após 40 (quarenta) dias; Artigo 16 – acrescentar no final: “cooperativas e 35 

ou iniciativa privada”; Artigo 19, parágrafo primeiro, inciso I – acrescentar após disciplinas 36 

cursadas em: “cursos de graduação ou”; Artigo 21 – excluir “com extraordinário aproveitamento 37 

nos estudos” e acrescentar ao final do parágrafo primeiro: “após parecer da Comissão 38 

Coordenadora do Curso.”; Artigo 24 – alterar para “Cada estudante seguirá um Plano de Estudo, 39 

elaborado em conjunto com o orientador acadêmico”; Artigo 28, parágrafo segundo, inciso II – 40 

acrescentar como dever do coordenador da disciplina: “acompanhar seu oferecimento”; Artigo 41 

40, parágrafo quarto – acrescentar após 25% de faltas: “da carga horária total da disciplina”;  42 

Artigo 46 – acrescentar após o aluno que: “se enquadrar em pelo menos um dos seguintes itens”; 43 

Artigo 46 – alterar o item IV para parágrafo único e a cada 15 dias para mensalmente; Artigo 47 44 

– acrescentar o percentual de rendimento nos conceitos: Excelente, Bom e Regular; Artigo 54 – 45 
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acrescentar no final: “excetuando-se o primeiro período do curso em que estiver matriculado”. 46 

3.4 – Calendário Escolar 2015 – Ensino Médio e Técnico – Processo 018382/2014 – 47 
Aprovado por unanimidade - 3.5 – Lançamento de Créditos (horas-aula) nas Disciplinas de 48 

TCC – A Conselheira Pollyanna Cardoso Pereira levantou um questionamento referente às aulas 49 

da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, alegando que apesar de demandar dedicação extra 50 

dos professores, somente são atribuídos os créditos pela coordenação da disciplina. A conselheira 51 

foi orientada a solicitar alteração no programa analítico da disciplina e na Matriz do Curso para 52 

que seja possível o lançamento dos créditos pelas aulas no RADOC. 3.6 – Matriz Curricular do 53 

Ensino Médio – 2015-2017 – Processo 018555/2014 - Aprovada por unanimidade - 3.7 – 54 

Auxílio Financeiro para participação de estudantes em congresso – O presidente informou 55 

aos conselheiros que o setor financeiro solicitou que sejam apresentados os comprovantes de 56 

todas as despesas dos alunos que receberem auxílio financeiro para participação em congressos. 57 

Solicitou que essa orientação seja repassada a todos os que forem beneficiados com o auxílio. 4 – 58 

SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - 4.1 – Trancamento de Matrícula - 4.1.1 -  Fred Félix 59 

Hifikepunye – Técnico em Agropecuária – 017996/2014 – Aprovada, por unanimidade, a 60 

solicitação de trancamento do período 2012-1. - 4.1.2 – Walter Sebastião Ndalinosiso – Técnico 61 

em Agropecuária – 017999/2014 – Aprovada, por unanimidade, a solicitação de trancamento do 62 

período 2012-1. 4.2 - Trancamento de matrícula por motivo excepcional - saúde - 4.2.1 – 63 

Anderson Bhering Freitas de Rezende – Educação Física – 017992/2014 – Aprovada, por 64 

unanimidade, a solicitação de trancamento por motivo excepcional, saúde. 4.3 – Exclusão de 65 

disciplina fora do prazo - 4.3.1 – Rafael Moreira de Freitas – Administração – 017458/2014 – 66 

Aprovada, por unanimidade, a exclusão fora do prazo da disciplina TGA385, Segurança no 67 

Trabalho. – 4.4 – Cancelamento de Disciplinas 2014-1, por motivo excepcional - 4.4.1 – 68 

Magali Rodrigues da Silva Costa – Química – 016353/2014 – Após serem analisadas as 69 

justificativas da discente, os esclarecimentos dos professores quanto ao regime excepcional e o 70 

parecer da Comissão Coordenadora do Curso, o pedido foi indeferido por unanimidade. Nada 71 

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e para constar, foi lavrada a presente ata, que, se 72 

achada conforme, será assinada pelo Presidente, Professor Adilson de Castro Antônio, e pela 73 

secretária, Vânia Maria Duarte Gonçalves. 74 


