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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Reunião com membros da Comissão de Seleção e Análise Curricular (ENA 2019) do             
Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade Intelectual e Transferência de          
Tecnologia para Inovação, realizada no dia onze de julho de dois mil e dezoito, das               
quatorze às dezesseis 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: Francisco Dantas Nobre Neto (presencial), Ana Cristina Alves de Oliveira           
Dantas(presencial) e Maria Cláudia Rodrigues Brandão (presencial). Apresentou-se a         
pauta da reunião de acordo com os pontos emitidos pela Coordenação Nacional do             
PROFNIT e pontos focais. 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 da aplicação da prova ENA 2019. Discutiu-se os temas relacionados à             
logística da aplicação das provas. Determinou-se os professores Francisco Dantas Nobre           
Neto, Ana Cristina Alves de Oliveira Dantas e Maria Cláudia Rodrigues Brandão como             
componentes da Comissão de Seleção e Análise Curricular ENA 2019. Determinou-se as            
salas 27 e 28 da Central de Aulas do IFPB Campus Cg como local de aplicação das                 
provas. Determinou-se a convocação de pessoal de apoio da própria Instituição( fiscais,            
pessoal de limpeza e segurança) para a aplicação das provas. Em seguida, ficou             
acordado sobre a impressão das provas na véspera da sua aplicação e sua guarda na               
sala da Direção Geral desta Instituição. Por fim, determinou-se as ações referentes à             
aplicação e correção das provas da seleção ENA 2019, que acontecerá no dia primeiro de               
setembro de dois mil e dezoito. Não tendo mais assuntos a serem tratados, o              
Coordenador Katyusco encerrou a reunião às dezesseis horas e eu Andréa de Melo             
Pequeno, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais              
presentes.  
Andréa de Melo Pequeno. Mat. SIAPE 2185405 
Katyusco de Farias Santos,  Mat. SIAPE 1459711  
Ana Cristina Alves de Oliveira Dantas. Mat. SIAPE 1752984 
Francisco Dantas Nobre Neto Mat. SIAPE 1962209 
Maria Cláudia Rodrigues Brandão. Mat. SIAPE 1798881 
 
 



 


