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Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade          
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia três de outubro             
de dois mil e dezenove. A Referida reunião teve início às quatorze horas e quinze               
minutos, na sala de coordenação do PROFNIT, localizada no IFPB Campus Campina            
Grande, presidida pelo coordenador do Mestrado acima mencionado, Professor Katyusco          
de Farias Santos. Participaram desta reunião os seguintes professores: Ana Cristina           
Alves de Oliveira Dantas (on line), Frederico Campos Pereira (on line),Antônio José            
Ferreira Gadelha (on line), além de mim, Andréa de Melo Pequeno, Secretária do Curso              
de Mestrado PROFNIT IFPB Campus Campina Grande. De acordo com a ata proposta,             
teve-se como pontos de discussão: informes sobre o ENA 2020; definição da comissão de              
aplicação de prova e análise curricular do ENA 2020; oferta da disciplina PROFNIT09 –              
Indicações Geográficas e Marcas Coletivas; junção das turmas 2018.2 e 2019.1 para a             
realização da disciplina optativa. Os informes sobre o ENA 2020 deixaram claras as datas              
e fases da seleção para novos alunos a comporem a turma 2020.1. Demonstrou-se o              
calendário de seleção, de acordo com as determinações da CAN. Nesta mesma            
oportunidade, determinou-se a formação da comissão que estará responsável por todas           
as etapas da seleção ENA 2020 no IFPB Campus CG, sendo determinado como             
Presidente da Comissão o professor Antônio José Ferreira Gadelha, que atuará           
juntamente com a professora ana Cristina Alves de Oliveira Dantas, além de Andréa de              
Melo Pequeno, que dará o apoio necessário para a plena realização da seleção ENA              
2020. Sobre a oferta da disciplina optativa para a turma 2018.2 supra mencionada,             
informou-se que esta disciplina será ministrada pela professora Kelly Lizandra Bruch, que            
faz parte do corpo docente do PROFNIT ponto focal UFRGS, no período entre os dias 29                
de outubro e 01 de novembro de 2019, de maneira intensiva, tendo em vista que a                
professora vem de outra instituição, sendo necessário tal procedimento. Sugeriu-se a           
junção das turmas 2018.2 e 2019.1 para viabilizar a execução desta disciplina optativa,             
levando em consideração a necessidade de cumprimento de carga horária para os            
alunos, bem como por motivos financeiros, já que gera um custo extra trazer um professor               
de outra instituição. Nesse sentido, ficou determinada a junção das duas turmas por esta              
CAI, por entender que não haverá nenhum prejuízo para ambas as turmas realizar esta              
disciplina conjuntamente, bem como por entender que tal junção atende às necessidades            
dos alunos em cumprir suas cargas horárias, além de possibilitar menores gastos por             
parte da Administração do IFPB Campus CG. Não tendo mais assuntos a serem tratados,              



o Coordenador Katyusco encerrou a reunião às quinze e trinta horas e eu Andréa de Melo                
Pequeno, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais              
participantes. 
Andréa de Melo Pequeno. Mat. SIAPE 2185405 
Katyusco de Farias Santos,  Mat. SIAPE 1459711  
Ana Cristina Alves de Oliveira Dantas. Mat. SIAPE 1752984 
Frederico Campos Pereira. mat. SIAPE 1852330 
Antônio José Ferreira Gadelha. Mat. SIAPE 1646446 
 
 
 


