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ATA DE REUNIÃO CAI (06/12/2019) 
 
Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL em          
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia           
seis de dezembro de dois mil e dezenove. A Referida reunião teve início às dez 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: encerramento do período letivo; informes           
sobre o recesso escolar para professores e alunos; resultado do ENA 2020; disciplinas             
optativas. Sobre o encerramento do período letivo, determinou-se como prazo final para            
todas as atividades discentes o dia treze de dezembro de dois mil e dezenove. Para as                
atividades docentes, determinou-se o dia vinte de dezembro de dois mil e dezenove como              
prazo final para entrega de notas e relatórios. Sobre o recesso escolar, ficou determinado              
que este terá início no dia vinte e três de dezembro de dois mil e dezenove, ficando a                  
Secretaria e a Coordenação do PROFNIT IFPB-CG funcionando normalmente até o dia            
três de janeiro de dois mil e vinte, para atender as demandas internas dos alunos e                
professores, bem como para informações sobre a seleção ENA 2020. As atividades do             
PROFNIT IFPB-CG voltarão na data de vinte de janeiro de dois mil e vinte, data esta em                 
que serão retomadas as atividades da Secretaria do PROFNIT IFPB-CG, bem como as             
atividades desta Coordenação. O resultado do ENA 2020 será divulgado assim que a             
CAN publicizar, ficando esta Coordenação responsável pela divulgação no site          
institucional do IFPB e nos painéis de divulgação deste campus. Sobre as disciplinas             
optativas que devem constar do currículo dos alunos do PROFNIT, realizou-se neste            
segundo semestre de dois mil e dezenove uma das optativas que devem ser cursadas,              
PROFNIT09 – Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, concluída pelos seguintes          
alunos: (TURMA 2018.2: Andréa de Melo Pequeno, Breno Romero Mendes de Araújo,            
Everton Pereira de Pontes, Gildércia Silva Guedes de Araújo, Ingredhy Eduarda Dantas            
Barros, Italo de Souza Lucena, Luciano Fagner Limeira Pinheiro,Maria Elenice Pereira da            
Silva, Vitor Marinho Magliano) e (TURMA 2019.1: Danielle Alves Lucena Lima, Danielle            
Silva Ferreira, Emanoel Araujo de Farias, Emmanuel da Paixão Neto, Gisele Fernanda            
Rocha e Silva, Gustavo Campello Araújo, José Vanderson Cunha Nascimento, Maria da            



Conceição Silva de Melo Caracol, Yedda Alexandra Freire de Albuquerque Prazeres).           
Importante mencionar que não foi possível realizar a segunda disciplina optativa devido a             
indisponibilidade de docentes do PROFNIT nacional para ministrá-la. Ficou acordado que           
no primeiro semestre de dois mil e vinte, será oferecida mais uma disciplina optativa,              
PROFNIT17 – Empreendedorismo em Setores Tecnológicos, para que as turmas 2018.2           
e 2019.1 cursem em conjunto, como ocorreu no semestre anterior, tendo em vista a              
experiência de aula conjunta com as turmas ter dado certo, facilitando a atuação dos              
professores, bem como para a Administração. Não tendo mais assuntos a serem tratados,             
o Coordenador Katyusco encerrou a reunião às onze horas e quinze minutos e eu Andréa               
de Melo Pequeno, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos               
demais participantes. 
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