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ATA Nº 040/2014 – Conselho de Ensino 

 

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

de reuniões da Divisão de Assuntos Comunitários, situada no Prédio CTA, realizou-se a 2 

quadragésima reunião do Conselho de Ensino do Campus de Florestal, sob a presidência do 3 

professor Diego Antonio França de Freitas, Diretor de Ensino, secretariado pela técnica 4 

administrativa Vânia Maria Duarte Gonçalves. Os membros presentes foram os que se 5 

seguem: Ana Paula de Souza, Cíntia Loos Pinto representando a conselheira Adriana 6 

Ventola Marra, Marcus Henrique Soares Mendes representando o conselheiro Antônio 7 

Carlos Fava de Barros, Fábio Takahashi, Ricardo Wagner de Mendonça Trigo, 8 

representando o conselheiro Guilherme de Azambuja Pussieldi, Hebert Leonardo Lehner, 9 

Inácio Luduvico, Josiane Rosa Silva de Oliveira, José Augusto Miranda Nacif, Leandro 10 

José dos Santos, Lúcio Paccori Lima, Natália Rezende Landin, Pollyanna Cardoso Pereira, 11 

Suzana Santos Campos e Wanderson Ferreira de Souza. Justificaram a ausência os 12 

conselheiros: Carlos Fernando Lemos, Cláudio Pagotto Ronchi, Eduardo França Castro e 13 

Romário Cardoso Costa. ITEM 1 – APROVAÇÃO DAS ATAS 037, 038 E 039/2014 –  14 

Aprovadas por unanimidade. ITEM 2 – APRECIAÇÃO DA PAUTA – O presidente 15 

propôs a inclusão, extrapauta, dos itens: 4.1 – Dispensa de Cursar Disciplina - 4.1.2 - 16 

Daiana Cristina Lemos – Matemática – 021229/2014; 4.6 – Quebra de pré-requisito - 17 

Sabrina dos Santos Silva – Química – 021230/2014; 4.7 – Antecipação de Exame 18 

Complementar – 4.7.1 - Glauciane Araújo – Engenharia de Alimentos – 021358/2014, 19 

4.7.2 - Franciellli D’Carlos Cravo – Engenharia de Alimentos – 021357/2014. – As 20 

inclusões foram aprovadas por unanimidade. ITEM 3 – INFORMES E PROPOSIÇÕES 21 

DIVERSAS - 3.1 - Eleição de representante do Conselho de Ensino para o COAD – O 22 

presidente informou que o professor Antônio Carlos Fava de Barros não fará mais parte do 23 

Conselho de Ensino, pois irá assumir a Diretoria de Extensão, portanto, deverá ser eleito 24 

um novo representante para o COAD.  Os conselheiros José Augusto Miranda Nacif e 25 

Suzana Santos Campos apresentaram-se como candidatos e foram eleitos, por unanimidade, 26 

como representantes efetivo e suplente, respectivamente.  3.2 - Vagas ociosas ano 2015 – 27 

O presidente informou aos conselheiros, que foi recomendado e aprovado pela Pró-Reitoria 28 

de Ensino o acréscimo de dez por cento no número de vagas para o Campus Viçosa. Para os 29 

Campi Rio Paranaíba e Florestal essa porcentagem foi sugerida, não houve obrigatoriedade. 30 

Diante da manifestação de alguns coordenadores e da urgência na definição desse índice, as 31 

Diretorias Geral e de Ensino enviaram um ofício para Viçosa informando que o campus não 32 

irá ofertar os dez por cento referentes às vagas ociosas em 2015, apresentando como 33 

justificativa a falta de infraestrutura. Para 2016 essa decisão deverá ser reavaliada e 34 

rediscutida com o Conselho de Ensino,podendo as vagas ociosas serem oferecidas.  A 35 

conselheira Natália argumentou que o número de vagas ofertadas já está acima do que 36 

comporta os laboratórios. O conselheiro Lúcio considera que as vagas devem ser avaliadas 37 

por curso, e que Matemática tem condições de oferecer os dez por cento. Também 38 

concordam com essa oferta os coordenadores dos cursos de Administração e Ciência da 39 

Computação. O conselheiro Nacif acredita que o ideal seria oferecer entrada no segundo 40 

semestre, para recuperar o número de alunos que saem no primeiro. Após essas 41 

considerações, ficou definido que o tema será discutido e analisado posteriormente, antes 42 

que sejam tomadas as decisões para o ano 2016. 3.3 - Alteração Matriz Curricular 43 

Técnico em Hospedagem – Processos 018976/2014, 019074/2014. - A conselheira Suzana 44 
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informou que a alteração refere-se à criação de duas disciplinas optativas, na área de inglês 45 

para hotelaria e hospedagem, para serem oferecidas ao curso Técnico em Hospedagem. O 46 

conselheiro Nacif sugeriu que sejam criadas disciplinas menos específicas, que possam 47 

atender aos outros cursos. Citou, inclusive, que já existe uma disciplina de Inglês no curso 48 

Técnico em Informática, que poderia ser reformulada. Diante dessas argumentações e após 49 

ampla discussão, a criação das disciplinas foi indeferida, recebendo apenas um voto 50 

favorável, sendo proposta uma posterior criação de disciplinas mais genéricas, para serem 51 

ofertadas a todos os cursos técnicos. 4 – SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - 4.1 – 52 

Dispensa de Cursar Disciplina - 4.1.1 - Denilson Corrêa de Melo – Tecnologia em Gestão 53 

Ambiental – 013031/2014 – Após reavaliação do processo, que foi indeferido na reunião 54 

036 deste Conselho, e da apresentação da nova solicitação do discente, foi aprovado, por 55 

unanimidade o pedido de dispensa de cursar a disciplina LEF280. 4.1.2 - Daiana Cristina 56 

Lemos – Matemática – 021229/2014 – Foi aprovada, por unanimidade, a solicitação de 57 

dispensa de cursar a disciplina EDF133. 4.2 - Reconsideração de Desligamento - 4.2.1 - 58 

Márcia Cristina Alvarenga – Tecnologia em Gestão Ambiental – 015322/2014 – Após 59 

apresentação da nova solicitação da aluna e da definição de que todo o processo de 60 

elaboração do TCC será intermediado pelo Diretor de Ensino, que definirá o novo 61 

orientador,  estabelecerá um cronograma a ser cumprido no primeiro semestre de 2015 e 62 

auxiliará na escolha da banca avaliadora, a solicitação de reconsideração de desligamento 63 

foi aprovada por unanimidade. 4.3 - Trancamento de Matrícula fora do prazo - 4.3.1 - 64 

João Paulo Wallier Ferreira – Tecnologia em Gestão Ambiental – 019288/2014 – O 65 

trancamento de matrícula fora do prazo foi indeferido por unanimidade, pois o discente não 66 

apresentou justificativa fundamentada. 4.4 – Trancamento por Motivo Excepcional – 67 

Saúde – O presidente informou aos conselheiros que foram aprovados e encaminhados ao 68 

registro os seguintes pedidos de trancamento por motivo de saúde: 4.4.1 - Joyce Mariana 69 

Andrade de Paula- Agronomia – 021033/2014 - 4.4.2 - Ismael Natanael de Oliveira – 70 

Tecnologia em Gestão Ambiental – 021030/2014 - 4.5 - Cursar disciplinas em 71 

correquisito: 4.5.1 - Marcos Vinícius Dias de Almeida –  Técnico em Eletrotécnica – 72 

020465/2014 – Foi aprovada, por unanimidade, a solicitação do discente para cursar as 73 

disciplinas CFE011 e CFE032 em correquisito. 4.6 – Quebra de pré-requisito - Sabrina 74 

dos Santos Silva – Química – 021230/2014 – Aprovada, por unanimidade, a solicitação da 75 

discente para cursar a disciplina MAF103 com quebra de pré-requisito; 4.7 – 76 

Antecipação de Exame Complementar – 4.7.1 - Glauciane Araújo – Engenharia de 77 

Alimentos – 021358/2014 – Indeferida, por unanimidade, a solicitação de antecipação de 78 

Exame Complementar. 4.7.2 - Franciellli D’Carlos Cravo – Engenharia de Alimentos – 79 

021357/2014 - Indeferida, por unanimidade, a solicitação de antecipação de Exame 80 

Complementar. Antes de encerrar a reunião, o presidente fez uma última consulta aos 81 

conselheiros, quanto à participação dos alunos dos cursos técnicos na solenidade de 82 

formatura, ficando definido que a única pendência permitida àqueles que participarão da 83 

cerimônia será o cumprimento do estágio. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 84 

reunião e para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada 85 

pelo Presidente, Professor Diego Antônio França de Freitas, e pela secretária, Vânia Maria 86 

Duarte Gonçalves. 87 


