
1
             UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

             CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

             Ata nº 12: Reunião do Colegiado Local do PROFBIO – 22/10/2018

Realizou-se no dia 22 de outubro de 2018, às 14h30 na sala B101 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 local 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, Girley Francisco Machado de Assis, Heder José Ribeiro e a discente

representante de turma Daniela  Rodrigues  de Souza.  1)  Certificado de proficiência  em línguas:  O professor

Antônio Frederico iniciou a reunião apresentando o certificado de proficiência em língua estrangeira das discentes

ingressantes  no  ano  de  2018,  Márcia  Daiana  Soares  de  Oliveir  e  Rejane  Batista  Farias  Bessa,  ambos  foram

considerados indeferidos, uma vez que o programa do PROFBIO-GV validará apenas certificados de proficiência em

língua inglesa ou espanhola fornecidos por instituições ou universidades que aplicam exames voltados para essa

finalidade. O certificado da discente Anna Cristina Rufino Mendes, ambora atenda o requisito anterior, encontra-se

com a validade vencida, sendo por esse motivo, indeferido também. 2) Correções dos TCMs: o colegiado fez as

sugestões de correções no próprio corpo do projeto e encaminhou aos respectivos orientadores e orientandos para

as devidas modificações. Os trabalhos que sofreram alterações foram o “Proposta de um jogo didático para o ensino

da genética como metodologia ativa no ensino de biologia” da mestranda Isaura da Azevedo Carvalho e o projeto

“Infecções sexualmente transmissíveis: uma análise do nível de conhecimento dos alunos do ensino médio da E. E.

professora Maria Teixeira da Fonseca e uma proposta de capacitação de professores” da mestranda Luana Angélica

de Souza Viana. A presente ata foi então lavrada, no dia 23 de outubro de 2018 pela secretária Marcela Tensol, a

partir das anotações do professor Antônio Frederico 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. Girley Francisco Machado de Assis_______________________________________________________________

4. Heder José Ribeiro____________________________________________________________________________
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