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ATA DE REUNIÃO CAI (03/01/2020) 
 
Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade          
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia três de janeiro             
de dois mil e vinte. 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: Recesso da Coordenação e Secretaria PROFNIT IFPB-CG, datas de entrega           
de documentos para os alunos aprovados no ENA 2020, para as vagas de cotas              
(servidores, ações afirmativas e PNE); data de matrícula para os novos alunos do             
PROFNIT IFPB-CG; data de início do período letivo 2020 para todas as turmas do              
PROFNIT IFPB-CG. Sobre o recesso da Coordenação e Secretaria PROFNIT IFPB-CG,           
conforme acordado na reunião anterior, este ocorrerá do período entre seis de janeiro de              
dois mil e vinte e vinte de janeiro de dois mil e vinte, período este que coincide com as                   
férias da servidora responsável por esta Secretaria, bem como férias do Coordenador.            
Fica determinado o período compreendido entre vinte e um e vinte e três de janeiro de                
dois mil e vinte para a entrega dos documentos comprobatórios dos alunos que foram              
aprovados na seleção ENA 2020 nas cotas de servidores, ações afirmativas e PNE. Ficou              
acordado também que as matrículas para todos os alunos aprovados na seleção ENA             
2020 ocorrerão impreterivelmente entre os dias vinte e oito e trinta de janeiro de dois mil e                 
vinte, de acordo com as regras e determinações constantes no edital ENA 2020.             
Determinou-se a data de treze de fevereiro de dois mil e vinte para o início do período                 
letivo 2020.1 para todas as turmas do PROFNIT IFPB-CG. Não havendo mais assuntos a              
serem tratados, o Coordenador Katyusco encerrou a reunião às onze horas e trinta             
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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