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Realizou-se no dia 05 de Setembro de 2017, às 17h15 com término às 18h30 na sala de reuniões da
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Universidade de Administração de Governador Valadares (FAGV) situada à Rua José de Tassis, 350
bairro Vila Bretas, Governador Valadares, Minas Gerais, onde está alocado temporariamente o setor
administrativo do 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 (PROFBIOUFJF/GV). A reunião foi presidida por seu coordenador local, professor Antônio Frederico de Freitas
Gomides. Estiveram presentes os docentes Fábio Alessandro Pieri,

Antônio Frederido de Freitas

Gomides, Heder José Ribeiro, João Eustáquio Antunes, Ione Maria de Matos, Reinaldo Duque Brasil
Landulfo Teixeira, Girley Francisco Machado de Assis e Cibele Velloso Rodrigues que assinam esta ata e
assinaram a lista de presença da reunião. Justificaram ausência os professores Marcelo Nagem Valério
de Oliveira, Leonardo Mees, Maria Gabriela Parenti Bicalho. 1) Bolsa de Mestrado: o professor Antônio
Frederico informou que 8 alunos matriculados no ProfBio – GV pediram Bolsas mas somente 5 foram
homologados e 3 indeferidos, o Professor Heder Ribeiro reiterou que cada instituição receberá no máximo
3 bolsas segundo informação da coordenação nacionaldo PROFBIO. 2) Credenciamento de novos
professores: O professor Antônio Frederico informou que o cadastramento dos professores na
Plataforma sucupira será feito a partir de 06/09. Disse também que a solicitação de contratação de
professore substitutos para auxiliar na graduação conforme Ata do dia 25/07 foi negado pelo diretor do
ICV (Instituto de Ciências Básicas da Vida) e pelo Diretor do Campus mas que ambos não apresentaram
justificativa legal para negação. Ficou estabelecido que o professor Antônio Frederico irá solicitar tal
justificativa. A Professora Cibele Velloso declarou que tem 11 horas/aula na graduação, carga horária de
aula elevada na pós-graduação além da coordenação e não é possível continuar no PROFBIO como
professora permanente sem a contratação de outro professor para auxiliá-la na graduação. O Professor
Reinaldo reafirmou que também não tem condição de participar devido a carga horária elevada de
atividades e diante da resposta obtida sobre contratação de professores substitutos pediu para não ser
cadastrado na plataforma sucupira. Ele disse que preza pela saúde e não compactua com o processo
atual na UFJF-GV. O professor Girley comentou que o PROFBIO apresenta fragilidade diante da saída de
alguns professores, disse que é necessário mais professores para a pós-graduação pois não podemos
comprometer a graduação. O Professor Heder Ribeiro reiterou que é mais fácil pedir código de vaga para
professor efetivo do que para substituto. Disse também que teremos de receber 15 alunos, apesar do
déficit de professor, e propôs ao Professor Reinaldo mudar para o quadro de professores colaboradores
até o PROFBIO solucionar as pendências de contratação de professor. O Professor Reinaldo respondeu
que vai colaborar mas não vai assumir responsabilidade com o PROFBIO, diante do contexto atual. O
professor Antônio Frederico não concordou em transferir o professor Reinaldo para o quadro de
professores colaboradores. O Professor Girley acrescentou que essa mudança não soluciona o problema
do PROFBIO. O Professor Antônio Frederico lembrou que a oportunidade para credenciamento de novos
professores é imediata, pois talvez, não haja outra chamada para tal seleção posteriormente. O Professor
Fábio Pieri reiterou que nos comprometemos a participar da proposta do PROFBIO caso a UFJF-GV
fosse selecionada. A professora Cibele Velloso pediu para ser substituída por outro professor permanente
e ela continuará como colaboradora. Depois de ampla discussão o professor Reinaldo concordou em
assumir as aulas somente para a primeira turma selecionada do PROFBIO-GV. Após extensos diálogos
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ficou estabelecido que serão abertas vagas para professores permanentes de botânica, ecologia e
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zoologia e também para professores colaboradores. A chamada para reposição de perdas de professores
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será divulgada dia 06/09/17 para a comunidade acadêmica, o prazo para preenchimento do formulário
será até dia 15/09/17 e a análise dos formulários preenchidos será feita dia 18/09. 3) Material de
consumo: O Professor Antônio Frederico esclareceu que os professores devem fazer 3 orçamentos para
cada material a ser solicitado pelo professor, planilha e termo de referência para materiais de consumo
até dia 11/09. Informou ainda que a UFMG irá ceder o espaço da UAB e respectivos equipamentos para
realização das aulas até o PROFBIO-GV se organizar para adquirir seu próprio espaço. Também solicitou
aos professores que auxiliassem no levantamento de equipamentos disponíveis na UAB (Universidade
Aberta do Brasil) na próxima segunda feira dia 11/09 às 16h. Ficou estabelecido que será enviado ao
diretor do ICV um memorando solicitando a compra de data show para o PROFBIO. 4) Aula inaugural do
PROFBIO: também foi estabelecido que serão feitos memorandos convidando o Diretor do Campus, o
Diretor do ICV, O Reitor da UFJF, a Pró-Reitora de pesquisa e também o Prefeito e Secretário de
Educação Ambiental de GV para participarem da aula inaugural que acontecerá dia 15/09 às 08h00.
Nessa aula cada professor deverá se apresentar, mencionar formação, área de atuação e linha de
pesquisa no PROFBIO. A Professora Ione Matos ficou responsável por contratar um coffee break para
todos e a conta será dividida entre os professores do PROFBIO. A presente ata foi então lavrada, no dia
05 de Setembro de 2017 pela Professora Ione Maria de Matos, seguindo abaixo a assinatura dos
membros docentes presentes à reunião e ratificadores do que foi aqui redigido:

