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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Ata nº 02: Reunião do Colegiado Local do PROFBIO – 13/03/2018
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Realizou-se no dia 13 de março de 2018, às 16h00 na sala 112 do Bloco B da Faculdade Pitágoras

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

situada à Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende, 330 - Centro, Governador Valadares, Minas
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1. Antônio Frederico de Freitas Gomides___________________________________________________
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2. Fábio Alessandro Pieri _______________________________________________________________
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3. Girley Francisco Machado de Assis _____________________________________________________
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4. Leonardo Mees ____________________________________________________________________

32

5. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira _________________________________________________

33

6. Jeferson Geison de Almeida___________________________________________________________
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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, Antônio Frederido de
Freitas Gomides, Girley Francisco Machado de Assis, Leonardo Mees, Reinaldo Duque Brasil Landulfo
Teixeira, e o discente Jeferson Geison de Almeida na qualidade de representante de turma, que assinam
esta ata e assinaram a lista de presença da reunião. Justificou ausência o professor Roberto Queiroga
Lautner. 1) Certificado de Proficiência: a pedido dos discentes Isaura Azevedo Carvalho e Patrick Vieira
da Costa, foram analisados pelo colegiado o certificado de proficiência em língua inglesa apresentado por
eles. Ambos os pedidos foram considerados indeferidos, uma vez que o programa do PROFBIO-GV
validará apenas certificados de proficiência em língua inglesa ou espanhola fornecidos por instituições ou
universidades que aplicam exames voltados para essa finalidade. 2) Novos docentes: o credenciamento
de novos docentes deverá ocorrer até o dia 26/03/2018. O “edital” encontra-se publicado no site do
PROFBIO-GV. Ficou agendada uma reunião do colegiado para o dia 27/03/2018 às 15h30 em local a ser
definido. 3) Demandas: Foram discutidas as medidas a serem tomadas sobre o atraso na entrega das
demandas local e nacionalmente, bem como outras atividades previstas no calendário acadêmico. Ficou
estabelecido pelo colegiado que atrasos sem devida justificativa comprovada documentalmente,
acarretará em: A) Advertência verbal em reunião do colegiado, mediante convocação do envolvido e
relatado em ata. B) Advertência por escrito pelo colegiado local. C) Advertência por escrito do colegiado
local direcionada à comissão nacional. D) Solicitação de desligamento do docente pelo colegiado local
direciada à comissão nacional. Em seguida, às 17h00 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:

