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ATA DE REUNIÃO CAI (05/02/2020) 
 
Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL em          
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia           
cinco de fevereiro 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 linel), 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: Desconsiderar o desligamento da professora Dra.           
Simone Silva dos Santos Lopes; Suspensão de credenciamento de professores;          
homologação do currículo de novo professor; Homologação de prorrogação de prazo para            
a conclusão do Mestrado. Inicialmente determinou-se a desconsideração do pedido de           
afastamento da professora Simone Silva dos Santos Lopes, ocorrida conforme consta na            
ata de 01/07/2019, tendo em vista que a referida professora acatou a solicitação para              
orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Yedda Alexandra Freire de             
Albuquerque Prazeres. Ficou determinado também a suspensão do credenciamento dos          
professores Dra. Elaine Cristina Batista de Oliveira e Professor Dr. André Fellipe            
Cavalcante Silva. Prof. André Fellipe Cavalcante Silva alegou que sua carga horária atual             
na Reitoria do IFPB, somada com a docência no Campus JP são incompatíveis com as               
disciplinas oferecidas pelo PROFNIT em 2020. Professora Elaine Cristina Batista de           
Oliveira encontra-se em curso de capacitação no Canadá e não tem informações se             
quando retornar terá disponibilidade para atuar junto ao PROFNIT no ano de 2020. Diante              
do déficit de professores aptos a ministrar as aulas do PROFNIT, a CAI homologou após               
análise curricular do professor Dr. George do Nascimento Ribeiro, oriundo da UFCG, para             
submeter à homologação da CAN e assim poder compor o quadro de docentes PROFNIT              
IFPB-CG. Por fim, acerca de prorrogação de prazo para conclusão do Mestrado            
PROFNIT, após análise do processo nº 23325.000729.2020-71, aberto por Yuri CArlos           
Tietre de Araújo, homologou-se o pedido de prorrogação, tendo em vista se considerar             
coerentes e consistentes suas justificativas para tal feito. Não havendo mais assuntos a             
serem tratados, o Coordenador Katyusco encerrou a reunião às onze horas e quarenta e              
dois e eu Andréa de Melo Pequeno, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim                
assinada e pelos demais participantes. 
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