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

reuniões do CTA, realizou-se a trigésima oitava 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: Ana Paula de Sousa, Antônio Carlos Fava de Barros, Eduardo França 5 

Castro, Fábio Takahashi, Guilherme de Azambuja Pussieldi, Inácio Luduvico, Gláucia Braga e 6 

Silva representando o conselheiro José Augusto Miranda Nacif, Leandro José dos Santos, Lúcio 7 

Paccori Lima, Pollyanna Cardoso Pereira, Suzana Santos Campos. Justificaram a ausência os 8 

conselheiros: Adriana Ventola Marra, Carlos Fernando Lemos, Cláudio Pagotto Ronchi, Hebert 9 

Leonardo Lehner, Josiane Rosa Silva de Oliveira, Natália Rezende Landin, Romário Cardoso 10 

Costa e Wanderson Ferreira de Souza. Dando início à reunião, o Presidente explicou aos 11 

conselheiros que a convocação 038 foi realizada, especificamente, para tratar do Capítulo IV do 12 

Regime Didático dos Cursos Técnicos, aprovado na reunião 037. Apresentou, em seguida, a 13 

proposta de alteração no Capítulo IV, que trata da admissão aos cursos, excluindo os itens: 14 

disciplinas isoladas e vagas remanescentes que foram acrescentados na reunião 037. O presidente 15 

alegou que a admissão em disciplinas isoladas, destinada aos alunos do Ensino a Distância, 16 

demandaria adequação das matrizes dos cursos, o que seria inviável. Também disse que poucos 17 

alunos manifestam interesse em cursar disciplinas isoladas e esses casos podem ser apreciados 18 

individualmente pelo Conselho. Quanto às vagas remanescentes, o presidente afirmou que 19 

correspondem às ociosas, que serão levantadas até quarenta dias após o início do período. A 20 

viabilidade da realização de um processo seletivo para preenchimento dessas vagas será avaliada 21 

pelo Conselho de Ensino e pelo COAD. Os conselheiros aprovaram, unanimemente, as alterações 22 

propostas e em seguida realizaram uma votação para definir os nomes dos processos seletivos, 23 

que ficaram assim: Processo Seletivo Regular – oferecido anualmente e Processo Seletivo 24 

Complementar – referente às vagas ociosas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e 25 

para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo Presidente, 26 

Professor Adilson de Castro Antônio, e pela secretária, Vânia Maria Duarte Gonçalves. 27 


