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             UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

             CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

             Ata nº 02: Reunião do Colegiado Local do PROFBIO – 05/04/2019

Realizou-se no dia 05 de abril de 2019, às 90h00 na sala 02 no polo da UAB – Universidade Aberta do

Brasil -  situada à Rua Sete de Setembro, 2479 - Esplanada, Governador Valadares, Minas Gerais, onde

são realizadas as aulas presencias,  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 Fábio

Alessandro Pieri, Girley Francisco Machado de Assis, Leonardo Mees, e Heder José Ribeiro que assinam

esta ata.  1)  Pareceres dos TCMs:  O professor  Antônio Frederico iniciou a sessão  apresentando os

pareceres elaborados pelas comissões de avaliação dos TCMs seguindo para apreciação dos demais

membros  do  colegido.  Todos  os  pareceres  foram  aprovados  e  posteriomente  encaminhados  pela

secretaria do PROFBIO aos discentes e orientadores para realização das alterações sugeridas por sua

respectiva  comissão.   2)  Certificados  de  proficiência  em  língua  estrangeira:  os certificados  de

proficiência  apresentados  pelos  alunos  Frederico  Alves  Morais  Oliveira,  Rejane  Farias  Bessa e  Alan

Tempone da Silva foram analisados pelos membros do colegiado e todos foram considerados aprovados

por estes.  3) Situação docente: após análise do caso da discente da turma ingressante em 2018 e do

contexto como um todo, ficou definido que o professor Heder José Ribeiro continuará orientando aos

mestrandos  os  quais  está  como orientador  do  TCM,  se  comprometendo  a  cumprir  todos  os  prazos

estabelecidos pelo cronograma nacional e local incluindo orientação e aulas no programa. No entanto,

abdicou da vice-coordenação do PROFBIO e dessa forma ficou definido que uma nova eleição será

realizada para ocupação de tal  cargo.  Em seguida,  não havendo outros temas a serem tratados na

reunião, o professor Antônio Frederico declarou encerrada a sessão. A presente ata foi então lavrada, no

dia 03 de abril  de 2019 pela secretária Marcela Tensol,  a  partir  das anotações do professor Antônio

Frederico, seguindo abaixo a assinatura dos membros docentes presentes à reunião e ratificadores do

que foi aqui redigido: 

1.  Antônio Frederico de Freitas Gomides___________________________________________________

2. Fábio Alessandro Pieri _______________________________________________________________

3. Girley Francisco Machado de Assis _____________________________________________________

4. Heder José Ribeiro__________________________________________________________________

5. Leonardo Mees _____________________________________________________________________
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