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             UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

             CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

             Ata nº 09: Reunião do Colegiado do PROFBIO – 26/06/2018

 Realizou-se no dia 26 de junho de 2018, às  15h30 na sala  dos proefssores  da Faculdade Pitágoras situada à

Avenida Dr Raimundo Monteiro Rezende, 300, 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

colegiado 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 e Girley Francisco Machado de Assis. Jusfificaram

ausência os professores Roberto Queiroga Lautner e Fábio Alessandro Pieri. 1) Cadastro de novos docentes:  O

professor Antônio Frederico iniciou a reunião apresentando as inscrições dos candidatos para a seleção de novos

docentes do PROFBIO.  São eles:  Dirce Ribeiro  de Oliveira,  Renata Bernardes Faria  Campos e Thiago Martins

Santos. Após análise dos currículos verificou-se que os candidatos Renata Campos e Thiago Santos apresentam

disponibilidade de lecionar tópicos pendentes decorrentes do descredenciamento de um docente e da diminuição da

carga  horária  de  outro  docente  permanente  do programa.  Foi  observado que os candidatos  pertencem a  uma

instituição particular de ensino superior, apesar disso, ambos apresentam condições de atuar no PROFBIO local

como docentes colaboradores. Uma das dificuldades que o PROFBIO local vem enfrentando, se refere ao fato de

não possuir o curso de Ciências Biológicas, o que limita ao programa a ter apenas um docente permanente da área

de Botânica que atende ao curso de graduação de Farmácia e Nutrição. Na perspectiva de dar continuidade ao Tema

3 o qual  abrange uma grande diversidade de tópicos com conteúdos de Botânica e Ecologia,  espera-se que a

Comissão  Nacional  de  Credenciamento  aprove  a  participação  dos  candidatos  como  colaboradores.  Sobre  a

candidata Dirce de Oliveira, o colegiado verificou que sua experiência em pesquisas e orientação de alunos são

relevantes e atendem as perspectivas do programa. Apesar disso, quando apreciada a Declaração de Interesse e

Compromisso de Orientação no PROFBIO, foi observado que a intenção é de atuar, majoritariamente, em conteúdos

referentes aos Tema 1 e Tema 2, os quais não são objeto do presente processo seletivo. Observou-se ainda que na

inscrição foi feito referência ao tópico 13 do Tema 3. De acordo com a solicitação do perfil do docente publicada na

página  do  PROFBIO local  (http://www.ufjf.br/profbiogv/files/2018/06/perfil-docente.pdf),  não  foi  feito  referência  ao

Tema 3, mas sim ao perfil dos docentes para credenciamento, com o número de vagas e os conteúdos a serem

ministrados.  Na  proposta  antiga,  o  tópico  13,  refere-se  ao  conteúdo  sobre  Educação  ambiental  na  escola:

transversalidade  e  interdisciplinaridade,  o  que  contempla  poucos  conteúdos  referentes  ao  perfil  da  vaga  para

professor de Botânica e Ecologia.   2) Exame de Proficiência do aluno Marcelo Arruda: o discente Marcelo Antônio

de Arruda realizou o exame de Proficiência em Língua Estrangeira na Universidade Federal  de Minas Gerais –

UFMG – obtendo aprovação no mesmo. Sua declaração de realização e aprovação foi analisada e deferida pelo

colegiado A presente ata foi então lavrada, no dia 06 de julho 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. Girley Francisco Machado de Assis____________________________________________________________
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