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             UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

             CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

             Ata nº 06: Reunião do Colegiado Local do PROFBIO – 15/05/2018

Realizou-se no dia 15 de maio de 2018, às 16h30 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, Marcelo Nagem Valério de Oliveira, Girley Francisco Machado de Assis e Reinaldo Duque Brasil

Landulfo  Teixeira.  Justificou  ausência  o  professor  Fábio  Alessandro  Pieri. 1)  Mudança  de data  das

apresentações:  Como este  assunto  ficou  definido  na  reunião  anterior,  do  PROFBIO,  este  ponto  foi

suprimido. 2) Inclusão da professora Dirce como docente colaboradora local:  o professor Antônio

Frederico informou que a professora Dirce solicitou seu credenciamento como colaboradora local, e se

propôs a participar  nos seguintes temas e tópicos:  TEMA 1:  tópico 3 (regulação e controle:  sistema

nervoso e sistema endócrino; tópico 8 (sistema digestório); tópico 9 (mecanismos de defesa);  TEMA 3:

tópico 13 (educação ambiental na escola: transversalidade e interdisciplinaridade). O assunto foi colocado

em  pauta  e  aprovado,  com  a  condição  de  que  nos  próximos  editais  as  vagas  disponíveis  sejam

prioritariamente  direcionadas  para  atender  à demanda de  professor  na área  de  ecologia  e zoologia,

assunto discutido na reunião do PROFBIO.  3) Solicitação da estudante Isaura Camargo: a discente do

programa entrou em contato com a coordenação local do PROFBIO, informando a data prevista do parto

para  11  de  junho  e  questionando  como  deverá  proceder  considerando-se  o  período  de  licença

maternidade. Assim, a estudante solicita prorrogação do prazo para desenvolvimento e apresentação do

TCM e orientações sobre como proceder em relação a apresentação do trabalho do tema 2, previsto para

o dia 15 de junho de 2016 e também em relação a prova do dia 29 de julho. Em e-mails recebidos, a

discente se propôs a realizar a prova no dia 29 de julho para que seja possível  cursar o tema 3.  O

colegiado discutiu  a questão e definiu que a estudante terá o prazo prorrogado em 180 dias para a

apresentação da qualificação do projeto, que aconteceria dia 24/08/18 e 180 dias para o desenvolvimento

do TCM. Em relação ao trabalho Aplicação e Avaliação de Atividades em Sala de Aula, que deveria ser

realizado no dia 15 de junho de 2018, o colegiado deu a opção de enviar o trabalho, por escrito, até um

dia antes da discente entrar em licença médica.  4) Projetos de TCM:  o professor Antônio Frederico

informou sobre comentários feitos pela coordenação nacional sobre mudanças que precisam ser feitas

em relação aos projetos. Foram feitas observações gerais para todos os projetos, e observações pontuais

para  três  projetos.  O  professor  Antônio  Frederico  consultou  e  o  colegiado  concordou  em enviar  os

comentários gerais para todos os professores, e enviar os comentários dos projetos específicos somente

para os respectivos orientadores.  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. Marcelo Nagem Valério de Oliveira _____________________________________________________

4. Girley Francisco Machado de Assis_____________________________________________________

5. Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira_________________________________________________
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