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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Primeira Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL          
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia           
vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, das quatorze às dezoito horas, 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 (presencial), Damires Yluska de Souza Fernandes(presencial),José Nilton Silva         
(presencial),Cleumar da Silva Moreira(presencial), Carlos Danilo Miranda Regis        
(presencial),Frederico Campos Pereira (presencial), Francisco Dantas Nobre Neto (on         
line). Não participaram da reunião os professores Petrônio Filgueiras de Athayde Filho,            
Alfredo Gomes Neto, Antonio José Ferreira Gadelha. Como professora convidada, teve a            
presença de Maria Claudia Brandão (presencial). Por ser a primeira reunião dos            
professores, não houve ata anterior a ser aprovada. Apresentou-se a pauta da reunião.             
Como pontos discutidos, tem-se: Informes Últimos sobre PROFNIT: Ida a Belém;           
Aplicação de Provas: Metodologia, responsáveis, grupo de pessoas; Definição Indicação          
de docentes responsáveis pelas disciplinas nos Pontos Focais (Como solicitado pelo Prof.            
Tonholo); Criação de um calendário prévio de atividades: reuniões por skype; Definição            
inicial de horário de aulas (em função da disponibilidade da maioria dos professores). A              
reunião iniciou-se às quatorze horas e dez minutos com a apresentação de katyusco             
sobre os temas a serem discutidos em reunião. Foi feita uma explanação acerca do curso               
de imersão realizado em março de dois mil e dezoito, na cidade de Belém, PA. O grupo                 
de professores que foi representando o IFPB comentou sobre a grande aceitação acerca             
de todas as informações apresentadas em Belém. Comunicou-se a previsão das oficinas            
de capacitação em Campina Grande.Foi lido para o grupo o Email enviado por Josealdo              
Tonholo onde ele aborda tais capacitações, demonstrando as próximas a serem           
realizadas. Foi exposto para o grupo a próxima capacitação que ocorrerá em Maceió, AL,              
no próximo mês de maio. Foram apresentadas as atividades a serem desenvolvidas na             
capacitação em Maceió, quais sejam a qualificação de Mestrado dos alunos do PROFNIT             
ponto focal de Maceió com a presença dos professores de Campina Grande e a              
realização do curso de capacitação para o PROFNIT. Ficou definido que os professores             
Nilton e Katyusco irão para esta capacitação. Os demais professores participantes           
informarão se irão participar da capacitação em Maceió até o próximo dia trinta de abril de                



dois mil e dezoito. Foi informado sobre a capacitação que ocorrerá em Campina Grande,              
no mês de junho, faltando apenas definir as datas. Indicou-se para que os professores              
realizem o curso EaD DL-101 Curso Geral de Propriedade Intelectual - DL101PBR.            
Determinou-se a inclusão de dados dos professores na PLATAFORMA SUCUPIRA. Em           
seguida, foi apresentado o Edital Suplementar de Seleção Turma 2018 para os novos             
Pontos Focais, evidenciando a data das inscrições, valor da inscrição, data da prova,             
divulgação,vagas. Em seguida, mencionou-se a necessidade de criação do regimento          
interno do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de          
Tecnologia para Inovação através da adaptação do regimento interno do IFPB,           
juntamente com o regimento do PROFNIT. Explanou-se sobre a aplicação das provas.            
Demonstrou-se que existem três comissões: professores docentes do PROFNIT que          
fazem parte da comissão de elaboradores de prova( Nilton e Petrônio); Comissão            
responsável pela aplicação de provas no IFPB (Ana Cristina e Francisco como docentes,             
e Maria Cláudia como técnico); Comissão de análise curricular (Ana Cristina e Francisco             
como docentes, e Maria Cláudia como técnico). Fica instituído que o coordenador            
Katyusco faz parte das comissões de aplicação de provas e análise curricular. Houve             
demonstração dos pontos para a seleção e realização das provas, resolveu-se as dúvidas             
acerca do edital. Ficou esclarecido que o resultado só será divulgado pelo PROFNIT             
Nacional. Foi apresentada a página do PROFNIT na web. Foi feita a determinação de              
professores coordenadores  por disciplina demonstrado a seguir: 

Código Disciplinas Obrigatórias 

Cré
dito
s 

Docentes 
permanente 

Docentes 
colaborado
r 

NIT01 

(NIT01) Conceitos e Aplicações de     
Propriedade Intelectual (PI) 3 

Katyusco 
Santos 

Damires 
Yluska, 
Nilton, Ana  
Cristina, 
Frederico, 
Cleumar, 
Danilo, 
Petrônio 

NIT04 

(NIT04) Metodologia da Pesquisa    
Científico-Tecnológica e Inovação (MET) 3 Danilo 

Antônio 
Gadelha, 
Francisco, 
Ana 
Cristina, 
Damires, 
Frederico 

NIT03 

(NIT03) Prospecção Tecnológica   
(PROSP) 3 Damires 

Ana 
Cristina, 
Petronio 
Filgueiras, 
Nilton, 
Cleumar 

     
NIT02 (NIT02) Conceitos e Aplicações de     3 Jose Nilton Cleumar 



Transferência de Tecnologia (TT) Moreira, 
Francisco 
Dantas, 
Katyusco 

NIT05 (NIT05) Políticas Públicas de Ciência,     
Tecnologia e Inovação e o Estado      
Brasileiro (POL) 3 Cleumar 

Frederico 
Campos, 
Petronio 
Filgueiras, 
Nilton 

 

Seminários dos Projetos  Ana Cristina 

Frederico 
Campos, 
Danilo 
Regis, 
Damires, 
Francisco 

 

Oficinas Profissionais  
Frederico 
Campos 

Katyusco 
Santos, 
Jose 
Nilton, 
Damires 

     

Código Disciplinas optativas/eletivas 

Cré
dito
s 

Docentes 
permanente 

Docentes 
colaborado
r 

NIT06 Indicadores Científicos e Tecnológicos 3 

Katyusco, 
Damires, 
Danilo  

NIT07 
Projetos em Ciência, Tecnologia e     
Inovação 3 

Ana Cristina,  
Francisco  

NIT08 

Pesquisa Tecnológica: Qualitativa e    
Quantitativa / Estatística Aplicada a     
PI&TT 3 

Danilo, 
Damires  

NIT09 
Indicações Geográficas e Marcas    
Coletivas 3 

Frederico, 
Cleumar  

NIT10 
Propriedade Intelectual e suas vertentes     
em Biotecnologia Fármacos e Saúde 3 

Cleumar, 
Petrônio  

NIT11 
Propriedade Intelectual nas Indústrias    
Alimentícia e Química 3 Petrônio, Nilton  

NIT12 

Propriedade Intelectual nas Engenharias    
e na Tecnologia da Informação e      
Comunicação 3 

Katyusco, 
Damires, 
Francisco  

NIT13 Propriedade Intelectual no Agronegócio 3 
Frederico, 
Cleumar  



NIT14 
Gestão da Transferência de Tecnologia     
em Ambientes de Inovação 3 

Nilton, Ana  
Cristina  

NIT15 Valoração Sistêmica de PI&TT 3 
Nilton, Ana  
Cristina  

NIT16 
Negociação, Contratos e Formalização de     
Transferência de Tecnologia 3 

Nilton, Ana  
Cristina  

NIT17 
Empreendedorismo em Setores   
Tecnológicos 3 

Francisco, 
Cleumar  

NIT18 
Ambientes de Inovação e suas interações      
sistêmicas 3 

Katyusco, 
Damires  

 
Foi feita a apresentação das funções dos professores que irão gerenciar cada disciplina,             
bem como a demonstração da metodologia a ser utilizada para apresentação das            
disciplinas, determinação das aulas para cada professor e como cada professor utilizará            
as horas para sua carga horária. Ficou decidido a necessidade de definição de calendário              
de aulas para encaminhar para cada coordenação de cada professor com a proposta de              
carga horária, para que seja encaixada na carga horária de cada professor. Em se              
tratando do horário das aulas, ficou decidido que este será definido em conjunto com os               
professores, de acordo com o horário e disponibilidade destes. Após ampla explanação,            
onde todos os participantes tiveram a oportunidade de expor suas opiniões, decidiu-se            
que as determinações acima mencionadas devem ser providenciadas e resolvidas. Por           
fim, ficou determinado também a data para a próxima reunião que ocorrerá em dezessete              
de maio de dois mil e dezoito, via videoconferência, a partir das quatorze horas. Não               
tendo mais assuntos a serem tratados, o Coordenador Katyusco encerrou a reunião às             
dezessete horas e eu Andréa de Melo Pequeno, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai               
por mim assinada e pelos demais presentes.  
 
 
 


