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             UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

             CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

             Ata nº 03: Reunião do Colegiado Local do PROFBIO – 03/05/2019

Realizou-se  no  dia  03  de  maio  de  2019,  às  09h00  no  laboratório  de  biologia  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,

Heder José Ribeiro e o discente representante de turma Jeferson Geison de Almeida que assinam esta

ata.  1) Avaliação das propostas de bancas de qualificação:  O professor Antônio Frederico iniciou a

sessão apresentando as propostas de banca de qualificação de mestrado elaboradas pelos orientadores,

seguindo para apreciação dos demais membros do colegiado. Todos as propostas foram aprovadas por

unanimidade. Serão enviadas carta convite para as bancas e será emitido declaração de participação

para os avaliadores titulares.  O projeto deverá ser enviado para banca de pré-defesa (qualificação) por

escrito com envio digital, com o período de antecedência de até cinco dias antes da data da pré-defesa.

2) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação da aluna Isaura Azevedo Carvalho:  a aluna

Isaura juntamente com seu orientador João Eustáquio Antunes formalizaram junto à secretaria o pedido

de prorrogação de prazo para qualificação.  O pedido foi  analisado pelos membros do colegiado que

decidiu por solicitar que seja refeita a carta argumentando a reprovação do TCM pela comissão local e

pela comissão nacional, que sugeriu a mudança de tema sendo necessária a confecção de um novo

projeto. 3) Normas para apresentação das qualificações: o colegiado decidiu que a apresentação deve

ser adequada ao produto final pretendido de TCM, que deverá atender a PORTARIA NORMATIVA No 17,

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.  4)  Pedido de prorrogação das defesas:  a solicitação feita pelos

discentes foi indeferida pelo colegiado que propôs que a mesma aconteça nos dias previstos devido a

importância  do  diagnóstico  prévio  dos  TCMs,  antes  que  ocorra  a  defesa.  Após  as  pré-defesas

(qualificação)  os  mestrandos  e  orientadores  poderão  diagnosticar  a  possibilidade  de  solicitação

prorrogação individual para defesa. 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 07 de

maio 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. Jeferson Geison de Almeida____________________________________________________________

6. Leonardo Mees _____________________________________________________________________
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