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1

Realizou-se no dia 31 de outubro de 2017, às 16h35 com término às 19h30 na sala de reuniões

2

da Universidade de Administração de Governador Valadares (FAGV) situada à Rua José de

3

Tassis, n ° 350, bairro Vila Bretas, Governador Valadares, Minas Gerais, onde está alocado

4

temporariamente o setor administrativo do campus Avançado da Universidade Federal de Juiz

5

de Fora, Minas Gerais, mais uma reunião do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de

6

Biologia em Rede Nacional (PROFBIO-UFJF/GV). A reunião foi presidida por seu coordenador

7

institucional, professor Antônio Frederico de Freitas Gomides. Estiveram presentes os docentes

8

Antônio Frederido de Freitas Gomides, Fábio Alessandro Pieri, João Eustáquio Antunes, Ione

9

Maria de Matos, Leonardo Mees, Marcelo Nagem Valério de Oliveira, Reinaldo Duque Brasil

10

Landulfo Teixeira e Roberto Queiroga Lautner, além dos discentes Daniela Rodrigues de Souza

11

- representante da turma do PROFBIO/oferta 2017 e Jeferson Geison de Almeida, suplente da

12

representante da referida turma, que assinam esta ata. Justificaram ausência os professores

13

Girley Francisco Machado de Assis e Maria Gabriela Parenti Bicalho. 1) Definição dos

14

professores responsáveis pelas disciplinas do semestre 2018-1 - professor Antônio

15

Frederico iniciou a reunião informando que no próximo semestre a disciplina Tópicos Especiais

16

no Ensino de Biologia – I é uma disciplina obrigatória que será ofertada no semestre 2018-1.

17

Ficou definido que os professores Reinaldo Duque, Gustavo Soldati, Leonardo Mess e Maria

18

Gabriela serão os responsáveis pela disciplina. O prof. Reinaldo ressaltou que aceita desde

19

que possa ser abordado temas de metodologia de intercâmbio de saberes com educação do

20

campo e educação intercultural indígena. Em seguida, o prof. Antônio Frederico passou para a

21

discussão a respeito da disciplina TEMA 2, para definir quais professores assumirão quais

22

tópicos da referida disciplina. Após discussão, ficaram definidos os nomes e as datas para cada

23

disciplina e tópicos, conforme tabela anexa a esta ata. 2) Disciplinas optativas – o prof.

24

Antônio Frederico levantou a questão das disciplinas optativas, que devem ser oferecidas a

25

partir do primeiro semestre de 2018. Ficou definido que os professores verificarão quais

26

disciplinas cada um propôs, identificá-las no arquivo que foi enviado pela coordenação

27

nacional, e então será disponibilizada aos alunos uma lista das disciplinas que podem ser

28

oferecidas, para manifestação do interesse em cursar cada disciplina. 3) Encontro Nacional

29

do PROFBIO – o prof. Antônio Frederico informou que ele, o prof. Roberto Lautner e a

30

professora Ione de Matos participarão do encontro, que acontecerá nos dias 08 à 11 de

31

novembro de 2017. 4) Disponibilização de recursos para o PROFBIO – o prof. Antônio

32

Frederico informou que a UFJF-Campus Avançado Governador Valadares recebeu a

33

informação da coordenação nacional do PROFBIO sobre a disponibilização de recurso

34

financeiro. O prof. Antônio Frederico mostrou os critérios da divisão dos recursos pela

35

coordenação, e abriu espaço para manifestação dos presentes que deliberaram que material

36

de papelaria e reprografia devem ser excluídos das solicitações e que há importância na
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37

destinação de impressão de material didático. Dadas estas sugestões todos foram favoráveis à

38

distribuição do recurso disponível, entre as rubricas, pelo coordenador do programa, de acordo

39

com critérios próprios, devido ao curto período de tempo para definição do orçamento. 5)

40

Número de vagas para o próximo processo de ingresso no PROFBIO – O prof. Antônio

41

Frederico levantou a questão do número de vagas que serão ofertadas para a próxima entrada,

42

que acontecerá em agosto de 2018. Após discussão sobre o assunto, três propostas foram

43

colocadas em votação: manter, aumentar ou reduzir o número de vagas. A primeira proposta foi

44

aprovada pela maioria dos presentes, portanto será mantida a mesma quantidade de vagas a

45

serem ofertadas para o PROFBIO-UFJF/GV em agosto de 2018. A presente ata foi então

46

lavrada, no dia 31 de outubro de 2017 pelo professor Marcelo Nagem Valério de Oliveira,

47

seguindo abaixo a assinatura dos membros docentes e discentes presentes à reunião e

48

ratificadores do que foi aqui redigido:

49

1. Antônio Frederico de Freitas Gomides____________________________________________________

50

2. Daniela Rodrigues de Souza___________________________________________________

51

3. Fábio Alessandro Pieri________________________________________________________________

52

4. Ione Maria de Matos__________________________________________________________________

53

5. Jeferson Geison de Almeida _________________________________________________________

54

6. João Eustáquio Antunes_______________________________________________________________

55

7. Leonardo Mees______________________________________________________________________

56

8. Marcelo Nagem Valério de Oliveira_______________________________________________________

57

9. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira __________________________________________________

58

10. Roberto Queiroga Lautner_____________________________________________________________

