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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Ata nº 03: Reunião do Colegiado Local do PROFBIO – 26/03/2018
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Realizou-se no dia 26 de março de 2018, às 09h30 na sala dos professores da Faculdade Pitágoras
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situada à Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende, 330 - Centro, Governador Valadares, Minas
Gerais, onde está alocado temporariamente o campus Avançado da Universidade Federal de Juiz de
Fora, Minas Gerais, mais uma reunião do Colegiado Local 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 Antônio Frederido de
Freitas Gomides, Leonardo Mees e Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira. Justificaram ausência os
professores Roberto Queiroga Lautner, Girley Francisco Machado de Assis e Fábio Alessandro Pieri. 1)
Credenciamento de novos docentes:

o processo de seleção de novos docentes para o PROFBIO –

UFJF/JF contou com duas candidatas, as professoras Maísa Silva e Dirce Ribeiro de Oliveira, sendo esta
desclassificada pois os tópicos/temas os quais possuía disponibilidade de ministrar aulas não constam
nas disciplinas do programa de metrado em questão. Já a inscrição da docente Maísa Silva foi deferida
pelo colegiado local, pois nessa mesma reunião ela se dispôs a colaborar com outros temas/tópicos além
dos que foram propostos por ela na declaração de interesse e compromisso de orientação no PROFBIO.
2) Avaliação dos pareceres dos TCMs: foram apreciados pelo colegiado os pareceres das bancas
examinadoras dos TCMs dos discentes, feitas as devidas considerações e sugestões, enviados por e-mail
aos orientandos, seus respectivos orientadores e avaliadores para que os ajustes propostos fossem
realizados e entregues até o prazo final de 02/04/2018. Com execeção dos docentes/avaliadores Cibele
Velloso Rodrigues, Heder José Ribeiro e Gustavo Taboada Soldati, todos os demais atenderam ao prazo
de entrega dos pareceres, que foi estabelecido para o dia 23/03/2018. Uma nova reunião do colegiado
para apreciação das adequações foi agendada para o dia 03/04/2018. Em seguida, às 11h00 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 26 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. Antônio Frederico de Freitas Gomides___________________________________________________
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2. Leonardo Mees _____________________________________________________________________
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3. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira __________________________________________________
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