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Realizou-se no dia 03 de outubro de 2017, às 16h00 com término às 17h30 na sala de reuniões

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

Tassis, n ° 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 (PROFBIO-UFJF/GV). A reunião foi presidida por seu coordenador

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

Antônio Frederido de Freitas Gomides, Girley Francisco Machado de Assis, João Eustáquio

Antunes,  Ione Maria  de Matos,  Leonardo Mees,  Marcelo Nagem Valério  de Oliveira,  Maria

Gabriela  Parenti  Bicalho e Reinaldo Duque Brasil  Landulfo Teixeira,  que assinam esta  ata.

Justificou  ausência  o  professor  Heder  José  Ribeiro,  1)  Avaliação  das  disciplinas: foi

comunicado aos professores por decisão da Comissão Nacional do PROFBIO, que ao término

de cada disciplina ou tópico ministrado, será enviado um link com um questionário de avaliação

para docentes e discentes visando avaliar e aprimorar as disciplinas do PROFBIO do ponto de

vista  do  mestrando  e  do  professor  responsável.  2)  Exame  de  proficiência  em  língua

estrangeira: o  exame  de  proficiência  versará  sobre  duas  línguas  estrangeiras  (Inglês  e

Espanhol), podendo o discente optar por uma delas para realizar o exame. Consideraremos a

validade oficial de exames ou cursos já realizados, ficando a cargo do colegiado local a decisão

da validade dos mesmos. Caso seja indeferido o aproveitamento pelo colegiado, o discente

terá que fazer o exame aplicado pelo PROFBIO. Será dado um artigo ou texto em inglês ou

espanhol e questões em português de interpretação de texto, podendo o discente utilizar o

dicionário. O exame será aplicado duas vezes por semestre, na segunda semana de aulas do

semestre  2018/01  e  na  última  semana  de  aulas  do  segundo  semestre  de  2018/02.  As

aplicações ocorrerão na sexta pela manhã, de 8:00h as 9:30h. 3)   Orientação dos mestrandos  

e  disciplinas  do  TEMA 1: Será  enviada  uma  tabela  com os  dados  dos  professores  e  a

programação das  aulas  do  primeiro  semestre  para  o  professor  Leonardo  Mees que criará

dentro da disciplina de Metodologia da Pesquisa, no Moodle, um fórum para discussão entre

docentes e discentes a respeito da orientação dos mestrandos. O professor também solicitará a

criação da disciplina TEMA 1, constando as semanas de aulas com os respectivos tópicos e

nomes dos professores responsáveis.  4) Compras: foi solicitado aos docentes que fizeram

requisições de compras que procurem a secretaria  do PROFBIO a fim de sanar  todas as

possíveis pendências.  5) Credenciamento de novos professores: no dia 20 de setembro o

colegiado analisou a documentação dos candidatos que se inscreveram para pleitear as vagas

de professores e orientadores do programa, sendo uma para docente permanente de Botânica

e Ecologia; uma para docente permanente de Genética, e uma para docente colaborador de

Zoologia.  Após  a  avaliação  da  declaração  de  interesse  e  compromisso  de  orientação  no
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PROFBIO, o colegiado se manifestou ao deferimento do pedido da professora Ananza Mara

Rabello. A candidata atende as necessidades do programa quanto às disciplinas que pretende

ministrar no Tema 3, tópicos 9,10, 11, 12 e 13. A mesma se comprometeu em se dedicar 10

horas semanais ao programa como docente permanente e orientadora. A candidata apresenta

curriculum vitae  com formação  direcionada  para  os  tópicos  acima  citados  estando  apta  a

orientação no programa.  Os outros dois candidatos inscritos tiveram seus pedidos indeferidos,

pois as disciplinas que pretendem ofertar ou tópicos das disciplinas obrigatórias que pretendem

ministrar já possuem professores. O pedido de credenciamento foi encaminhado à Comissão

Nacional do PROFBIO, que decidirá pelo credenciamento da professora. O resultado final do

credenciamento  será  divulgado  somente  após  a  deliberação  da  Comissão  Nacional.  Foi

solicitado  a  Comissão  Nacional  nova  abertura  de  edital  para  suprir  os  professores  ainda

necessários.  6)  Representante  discente  no  colegiado  local: foi  pedido  ao  professor

Leonardo Mees que solicitasse aos discentes uma eleição para escolher um representante da

respectiva classe com a finalidade de participar das reuniões do colegiado local do PROFBIO.

A presente  ata  foi  então  lavrada,  no  dia  05  de  setembro  de  2017 pelo  professor  Antônio

Frederico de Freitas Gomides, seguindo abaixo a assinatura dos membros docentes presentes

à reunião e ratificadores do que foi aqui redigido:

1. Antônio Frederico de Freitas Gomides_________________________________________________

2. Girley Francisco Machado de Assis___________________________________________________

3. Ione Maria de Matos_______________________________________________________________

4. João Eustáquio Antunes____________________________________________________________

5. Leonardo Mees___________________________________________________________________

6. Marcelo Nagem Valério de Oliveira____________________________________________________

7. Maria Gabriela parenti Bicalho________________________________________________________

8. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira________________________________________________

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


