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Realizou-se no dia 13 de março de 2018, às 14h00 na sala 112 do Bloco B da Faculdade Pitágoras
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situada à Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende, 330 - Centro, Governador Valadares, Minas
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Gerais, onde está alocado temporariamente o campus Avançado da Universidade Federal de Juiz de
Fora, Minas Gerais, mais uma reunião do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em
Rede Nacional (PROFBIO-GV). A reunião foi presidida por seu coordenador, professor Antônio Frederico
de Freitas Gomides. Estiveram presentes os docentes Fábio Alessandro Pieri, Fernanda Souza de
Oliveira Assis, Antônio Frederido de Freitas Gomides, Girley Francisco Machado de Assis, Ione Maria de
Matos, Leonardo Mees, Marcelo Nagem Valério de Oliveira, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira,
Cibele Velloso Rodrigues e Maria Gabriela Parenti Bicalho que assinam esta ata e assinaram a lista de
presença da reunião. Justificaram ausência os professores: João Eustáquio Antunes e Roberto Queiroga
Lautner. 1) Planilha – Tema 3: O professor Antônio Frederico iniciou a sessão preenchendo junto aos
docentes presentes a planilha dos tópicos do Tema 3 com seus respectivos professores responsáveis. 2)
Exame de Proficiência: o exame de proficiência versará sobre duas línguas estrangeiras (Inglês e
Espanhol), podendo o discente optar apenas por uma delas. Será dado um artigo ou texto em Inglês ou
Espanhol e questões discursivas em português de interpretação de texto, podendo o discente utilizar o
dicionário. As inscrições deverão ser realizadas por e-mail e deverão ser enviadas a secretaria do
PROFBIO-GV (profbio.gv@ufjf.edu.br), até o dia 20/03/18. Os discentes que não realizarem a inscrição
não poderão realizar o exame. A aplicação ocorrerá na sexta-feira dia 23/03/18 no horário de 08h00 as
09h30. Haverá nova aplicação do exame no final desse semestre (2018/01), sendo uma nova chance a
quem não obteve nota suficiente ou para aqueles que não puderam/poderão comparecer no dia 23/03/18
- mediante justificativa. Os próximos exames para os demais ingressantes, serão aplicados no final de
cada semestre. Os novos discentes também poderão fazer no máximo dois exames, ou seja no final de
cada semestre, pois essa exigência tem um prazo de um ano para ser cumprida. 3) Situação das
disciplinas optativas: O professor Reinaldo Duque está aguardando o parecer final da coordenação
nacional da proposta de sua disciplina optativa, para que possa ser disponibilizada aos alunos sua
matrícula. Como a disciplina proposta requer despesas com transporte para os discentes e duas diárias
para o motorista em belo Horizonte, ficou acordado com o professor Fábio Pieri, que caso a disciplina seja
aprovada pela Comissão Nacional, a Coordenação Acadêmica do campus apoiará, liberando o transporte
ida e volta para o professor Reinaldo e os discentes. Ficou também resolvido que o PROFBIO-GV arcará
com as despesas de duas diárias do motorista. O recurso para as diárias será disponibilizado com o
orçamento liberado pelo Instituto de Ciências da Vida (ICV) para pós-graduação. A disciplina do professor
Roberto não foi deferida pela Coordenação Nacional, portanto, não será oferecida nesse semestre. A
disciplina do professor Fábio Pieri será ofertada nas duas semanas antes da aplicação e avaliação das
atividades em sala de aula, ou seja, de 28/05/2018 à 08/06/2018. 4) Plataforma Sucupira: Foi
comunicado que a coordenação nacional solicitou a inserção de alguns dados na plataforma Sucupira
referentes aos docentes, ficando acordado que assim que a secretaria local do PROFBIO enviar a
demanda e determinar o prazo, isso será prontamente atendido. 5) Temas dos TCMs: Temas do TCM
dos professores Heder José Ribeiro (Estudo comparativo do nível de escolaridade e a prevalência dos
IST’S dos usuários de saúde do município de Tarumirim), Girley Francisco Machado de Assis
(Enteroparasitoses: o aluno como protagonista das ações de educação em saúde) e Leonardo Mees
(Contribuição de Paulo Freire para o ensino-prendizagem de Biologia: Os temas geradores como
procedimento dialógico de compreensão do todo da vida (BIOS)). 6) Pareceres pelas comissões dos

2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Ata nº 01: Reunião da Coordenação Local do PROFBIO – 13/03/2018

43

projetos de TCMs: serão feitos conforme modelo enviado pela secretaria nacional. Foi definido que o
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coordenador local – professor Antônio Frederico – irá solicitar que a secretaria que envie os TCMs e o
modelo do parecer para os membros da banca. Foi sugerido que esses documentos fossem
compartilhados na “nuvem” para facilitar a aquisição. Em seguida, às 16h00 e não havendo outros temas
a serem tratados na reunião, o professor Antônio Frederico declarou encerrada a sessão. A presente ata
foi então lavrada, no dia 15 de março de 2018 pela secretária Marcela Tensol, a partir das anotações do
professor Antônio Frederico, seguindo abaixo a assinatura dos membros docentes presentes à reunião e
ratificadores do que foi aqui redigido:
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1. Cibele Velloso Rodrigues__________________________________________________________
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2. Fábio Alessandro Pieri ___________________________________________________________
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3. Fernanda Souza de Oliveira Assis __________________________________________________
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4. Antônio Frederico de Freitas Gomides _______________________________________________
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5. Girley Francisco Machado de Assis _________________________________________________
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6. Maria Gabriela Parenti Bicalho_____________________________________________________
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7. Ione Maria de Matos _____________________________________________________________

58

8. Leonardo Mees _________________________________________________________________
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9. Marcelo Nagem Valério de Oliveira _________________________________________________
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10. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira_____________________________________________
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