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Realizou-se no dia 25 de julho de 2017, às 17h00 com término às 18h30 na sala 4 do Bloco D4 da
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Universidade do Vale do Rio Doce (UNIVALE) situada à rua Israel Pinheiro, 2000, bairro Universitário,
Governador Valadares, Minas 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-UFJF/GV). A reunião foi presidida por
seu coordenador local, professor Antônio Frederico de Freitas Gomides. Estiveram presentes os docentes
Fábio Alessandro Pieri, Fernanda Souza de Oliveira Assis, Antônio Frederido de Freitas Gomides, Heder
José Ribeiro, João Eustáquio Antunes, Ione Maria de Matos, Leonardo Mees, Roberto Queiroga Lautner,
Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, que assinam esta ata e assinaram a lista de presença da
reunião. Justificou ausência o professor: Girley Francisco Machado de Assis e a professora Fernanda
Souza de Oliveira Assis. 1) Nomeação do professor Heder José Ribeiro como sub-coordenador do
PROFBIO: o professor Heder Ribeiro aceitou assumir a sub-coordenação local do PROFBIO se
comprometendo a participar como tal nas reuniões do Conselho de Unidade e do Conselho Gestor
quando o coordenador local, professor Antônio Frederico de Freitas Gomides não puder comparacer. Para
honrar com esses compromissos, o professor Heder se responsabilizou a designar um representante do
departamento de Medicina para substituí-lo nas reuniões acima.

O professor Antônio Frederico

comunicou que o professor Heder irá substituí-lo durante o seu período de férias; de 03/08/17 a
01/09/17.2) Aprovação do calendário acadêmico para o primeiro semestre letivo do curso: o
colegiado aprovou por unanimidade o documento. 3) Solicitação de professor substituto para cursos
da graduação: ficou estabelecido que será enviado ao diretor do ICV (Instituto de Ciências Básicas da
Vida) um memorando solicitando a contratação de professor substituto à ocupar uma vaga de 40 horas
semanais para lecionar as disciplinas de Agroecologia, para atuar na graduação em Nutrição; Botânica,
para atuar na graduação em Farmácia ambas em substituição ao professor permanente Reinaldo Duque
Brasil Landulfo Teixeira e para a disciplina de Genética para atuar nas graduações em Odontologia,
Nutrição, Farmácia e Medicina; em substituição à professora permanente Cibele Velloso Rodrigues. Os
referidos professores afirmaram que estão com sobrecarga de trabalho em ensino, pesquisa, extensão no
caso do professor Reinaldo e ensino, pesquisa, extensão e coordenação de outra pós-graduação no caso
da professora Cibele. Diante dessa situação relataram que não poderão se dedicar ao PROFBIOUFJF/GV, caso não seja contratado um professor substituto. Destaca-se que os professores são
imprescindíveis para o funcionamento do programa. Após extensos diálogos envolvendo a importância da
permanência de ambos, a mesma ficou condicionada à contratação do professor substituto. Caso essa
contratação não venha ocorrer, os professores afirmaram que deixarão o PROFBIO. 4) Reintegração da
professora Cibele Velloso Rodrigues como docente permanente do PROFBIO: após solicitação e
diálogos envolvendo a importância de seu retorno, a professora aceitou o convite de reintergação ao
programa como professora permanente, bem como o professor João Eustáquio Antunes, que também
atuará como professor permanente no PROFBIO. 5) Saída da professora Luciana Bastos Rodrigues
do programa: A professora solicitou sua desvinculação do PROFBIO e apresentou como justificativa o
fato de estar em processo de redistribuição para a UFMG podendo a qualquer tempo se mudar
definitivamente para esta universidade. 6) Integração de novos professores colaboradores ao
mestrado: foi discutida a possibilidade de as professoras, Ananza Mara Rabello, pós-doutoranda
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CAPES/PNPD da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE); Renata Bernardes Farias Campos,
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atualmente docente da Univale e a professora Maíra Queiroz Rezende pertencente ao quadro de
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1. Antônio Frederico de Freitas Gomides_________________________________________________
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2. Fábio Alessandro Pieri _____________________________________________________________
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3. Fernanda Souza de Oliveira Assis ____________________________________________________
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4. Ione Maria de Matos _______________________________________________________________
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5. Heder José Ribeiro_________________________________________________________________
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6. Leonardo Mees ___________________________________________________________________
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7. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira ________________________________________________
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8. Roberto Queiroga Lautner____________________________________________________________
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9. João Eustáquio Antunes_____________________________________________________________

docentes do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG – Campus Teófilo Otoni, serem
convidadas a atuar no programa desse mestrado como professoras colaboradoras. A presente ata foi
então lavrada, no dia 01 de agosto de 2017 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:

