
1
             UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

             CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

             Ata nº 05: Reunião Local do PROFBIO – 15/05/2018

Realizou-se no dia 15 de maio de 2018, às 15h15 na sala 110 – bloco A  da Faculdade Pitágoras 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  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, Ione Maria de Matos, Marcelo Nagem Valério de Oliveira, Girley Francisco Machado de Assis, João

Eustáquio Antunes, Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes e Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira.

Justificaram ausência os professores Maria Gabriela Parenti Bicalho e Fábio Alessandro Pieri. 1) Pedido

de desligamento do professor Reinaldo. O professor Antônio Frederico passou a palavra ao professor

Reinaldo,  para expor  o  primeiro tópico da pauta.  Professor  Reinaldo iniciou a reunião explicando os

motivos que o levou a solicitar  seu pedido de desligamento do PROFBIO. Ele relata que não houve

avanço na incorporação de docente para atender as áreas de zoologia e ecologia, sobrecarregando-o no

tema 3. Também relatou que está insatisfeito com coordenação nacional, citando a incerteza a respeito da

disciplina que ele propôs ofertar como optativa. Profissionalmente, o professor relata que está com muitas

atividades com projetos de extensão. E, por fim, particularmente, relata que tem enfrentado problemas de

saúde e também outros interesses pessoais que juntos o levou a entrar com o pedido. O relato dos

professores deixou claro a necessidade de credenciamento de novos profissionais das áreas de Ecologia

e Botânica. Diante das dificuldades de seleção de docentes, foi levantada a possibilidade de convidar

professores externos para ministrar aulas, com pagamento de diárias e passagens. O professor Reinaldo

disse que apoiaria os tópicos desde que estivessem antes de Novembro e poderia continuar credenciado

somente  para  finalizar  a  orientação  da  estudante.  O  professor  Antônio  Frederico  disse  que  tentará

remanejar o calendário. 2) Professores do Tema 3:  Ficaram definidos alguns tópicos, mas a definição

final  só  poderá  ser  feita  após  a  divulgação  do  remanejamento  de  tópicos,  conforme  reunião  da

coordenação  nacional  do  PROFBIO.  3) Professores  do  Tema  1:  ficaram  definidos  os  professores

responsáveis pelos tópicos do tema 1 no próximo semestre, conforme tabela anexada, com as datas a

serem definidas. 4) Professores do Tema 2: não serão definidos os professores do próximo tema 2, que

só acontecerá no semestre 2019-1. Ficou definida a data de 02 de julho de 2018 para envio das notas

para  do  tema 2  e  da disciplina  Tópicos  Especiais  no  Ensino  de  Biologia – I.  As notas  deverão  ser

enviadas para o professor Roberto Lautner. 5) Exame de seleção para novos discentes: foi informado

que o professor Antônio Frederico ficará como Gerente Operacional na aplicação do exame nacional de

seleção que acontecerá em 27 de maio, cargo ocupado pela professora Ione Maria de Matos no exame

de 2017. Professor Antônio Frederico citou os cargos que precisam ser ocupados para a aplicação da

prova. Ficou definido que todos os cargos seriam ocupados pelos profissionais lotados na Universidade

Aberta  do  Brasil,  local  onde  acontecerá  o  exame. 6)  Membros  das  bancas  avaliadoras  das

apresentações em sala de aula e solicitação dos mestrandos da ocorrência das apresentações em

sala  de  aula  apenas  no  dia  15/06/2018:  a  solicitação  dos  estudantes,  para  colocar  todas  as

apresentações no dia 15/06, foi aceita. Os membros das bancas ficaram definidos conforme abaixo: Parte

da manhã: professores João, Michele, Reinaldo. Parte da tarde: professores Marcelo e outros que serão

consultados para participação. Em relação ao exame de qualificação, que acontecerá no dia 29 de julho

de  2018,  o  professor  Antônio  Frederico  verificará  quem estará  disponível  para  aplicação.  Professor

Antônio  Frederico  colocou  em  discussão  a  data  para  avaliação  da  apresentação  do  projeto  com
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resultados parciais, e ficou definida a data de 24 de agosto de 2018. 7) Aprovação da professora Maísa

Silva como professora colaboradora a nível nacional:  foi informado pelo professor Frederico que a

professora não pôde ser credenciada por problemas no currículo apontados pela coordenação nacional,

ficando ela como colaboradora a nível nacional.  8) Distribuição de recursos. Foi informado o valor de

R$ 3.433,71, uma vez que os professores Leonardo Mees, Maria Gabriela, Reinaldo e Roberto Lautner

abriram mão da verba. A listagem dos reagentes será enviada para a técnica Tháisa Netto. A presente ata

foi então lavrada, no dia 17 de maio de 2018 pela secretária Marcela Tensol, a partir das anotações do

professor Marcelo Nagem seguindo abaixo a assinatura dos membros docentes presentes à reunião e

ratificadores do que foi aqui redigido: 

1. Antônio Frederico de Freitas Gomides___________________________________________________

2. Leonardo Mees _____________________________________________________________________

3. Ione Maria de Matos _________________________________________________________________

4. Marcelo Nagem Valério de Oliveira_______________________________________________________

5. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes_________________________________________________

6. Girley Francisco Machado de Assis______________________________________________________

7. João Eustáquio Antunes_______________________________________________________________

8. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira__________________________________________________
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