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Realizou-se no dia 06 de dezembro de 2017, às 15h30 com término às 17:30h na sala 106 do
Bloco D4 do Pitágoras, situado à Av. Dr. 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-UFJF/GV). A
reunião foi presidida por seu coordenador local, docente Antônio Frederico de Freitas Gomides.
Estiveram presentes os docentes Fábio Alessandro Pieri, Ione Maria de Matos, Leonardo
Mees, Marcelo Nagem Valério de Oliveira, Roberto Queiroga Lautner, Reinaldo Duque Brasil
Landulfo Teixeira e a representante discente Daniela Rodrigues de Souza, que assinam esta
ata. Os demais docentes que não participaram justificaram sua ausência. 1) Refazer o
calendário (2018/01) de acordo com as modificações dos tópicos: durante o encontro Nacional
do PROFBIO na UFMG em novembro, foram incluídos novos tópicos a serem ministrados e
mudada a ordem de outros, diante dessa situação, foi necessário refazer o calendário
acadêmico do primeiro semestre de 2018. O calendário foi modificado com a participação de
todos os presentes e posteriormente será encaminhado aos docentes e discentes. 2)
Finalização da planilha com orientadores/orientandos, linhas de pesquisa e macroprojetos:
foram realizadas as modificações necessárias quanto a orientação dos docentes e seus
respectivos orientandos, adequando as linhas de pesquisa aos seus respectivos projetos. Ficou
definido um orientando para cada orientador permanente do programa. 3) Lançamento de
notas dos tópicos referentes ao Tema 1: ficou definido que até o dia 13/01/18, os professores
dos tópicos do Tema 1, encaminharão as notas dos seus respectivos tópicos para a Professora
Ione, que realizará o cálculo da média de todos os tópicos (com valor de 30% da nota) somada
a nota da apresentação em sala de aula (70% da nota) e lançará no sistema SIGA. 4)
Fechamento das disciplinas optativas: ficou definido que os professores Fábio, Reinaldo e
Roberto irão oferecer cada um uma disciplina optativa. A proposta será enviada aos
coordenadores nacionais obedecendo a Macrodisciplina da Rede em que se vincula e assim
que forem aprovadas pelos coordenadores serão disponibilizadas para matrícula dos discentes.
5) Solicitação dos Mestrandos: Foi solicitado que as aulas que estão programadas para os dias
12 e 13 de janeiro de 2018 (apresentação das atividades em sala de aula) fossem realizadas
na quinta feira dia 04/01/18 e que no dia 05/01/18, aconteceria o encontro normal, conforme já
programado, sendo este o último encontro do semestre. Após apreciação dos presentes, ficou
definido que as apresentações aconteceriam na quinta-feira dia 04/01/18. Como esse dia
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absorveria dois dias previstos de encontro, as apresentações seriam realizadas em período
integral, onde os Mestrandos e os professores avaliadores se disponibilizariam a estar presente
até que todas as apresentações fossem realizadas. Ficou definido que cada apresentação terá
um tempo de 15min com 5min para discussão. Foi acordado que a banca avaliadora será
composta pelos professores: Antônio Frederico; Fábio Pieri; Leonardo Mees e Ione de Matos.
6) Credenciamento de docente colaborador: Foi informado que a professora Ananza Mara
Rabello aprovada pelo colegiado local, não teve seu credenciamento aprovado como
professora permanente, pela Comissão Nacional do PROFBIO. Diante da situação os
presentes sugeriam convidar a professora para atuar como colaboradora do programa. O
professor Antônio Frederico comunicou que conversou informalmente com a coordenadora
nacional do PROFBIO, que viu como positiva a possibilidade do credenciamento da professora
como colaboradora. Diante do exposto todos os presentes aprovaram o credenciamento. O
professor Antônio Frederico comunicou que iria enviar um convite formal a professora Ananza e
caso a mesma confirmasse o aceite, que iria encaminhar o comunicado a UFMG. A presente
ata foi então lavrada, no dia 15 de janeiro de 2018 pelo professor Antônio Frederico de Freitas
Gomides, seguindo abaixo a assinatura dos membros docentes e discente presentes à reunião
e ratificadores do que foi aqui redigido…………………………………………………………………..
1. Antônio Frederico de Freitas Gomides____________________________________________
2. Daniela Rodrigues de Souza___________________________________________________
3. Fábio Alessandro Pieri
________________________________________________________
4. Ione Maria de Matos _________________________________________________________
5. Leonardo Mees______________________________________________________________
6. Marcelo Nagem Valério de Oliveira ______________________________________________
7. Roberto Queiroga Lautner _____________________________________________________
8. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
__________________________________________
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