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ATA DE REUNIÃO CAI (25/10/2018) 
 
Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade          
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia vinte e cinco de              
outubro de dois mil e dezoito. a Referida reunião teve início às quatorze horas e treze                
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 (presencial),Antonio José           
Ferreira Gadelha (on line) e Maria Claudia Brandão (on line), além de mim, Andréa de               
Melo Pequeno, Secretária do Curso de Mestrado PROFNIT IFPB Campus Campina           
Grande. Teve como proposta de pauta os seguintes temas: Homologar o resultado prévio             
da segunda etapa da seleção 2019.1; Coletar as nossas primeiras impressões sobre o             
processo de aulas que estamos ministrando na turma 2018.2; Forma de avaliação do             
disciplina de PI; Início das aulas de Prospecção. Iniciou-se a reunião tratando-se do             
resultado da segunda etapa da seleção ENA 2019.1, etapa 2, análise do Barema.             
Homologou-se o resultado preliminar com o aval da Comissão de análise do BAREMA,             
formada pelos professores Ana Cristina Alves de Oliveira Dantas, Maria Cláudia rodrigues            
Brandão e Frederico Nobre Dantas Neto, juntamente com esta CAI. Determinou-se a sua             
ampla divulgação no site desta instituição a partir do dia vinte e seis de outubro de dois                 
mil e dezoito. Sobre a análise das primeiras impressões acerca do curso de Mestrado              
relacionado ao processo de aulas, ficou resolvido que esta análise será realizada ao final              
deste primeiro semestre letivo. Com relação à forma de avaliação AV1 da disciplina de PI,               
ficou determinado que esta será realizada através da confecção de um artigo científico             
por parte dos alunos, somado à aplicação de prova escrita a ser realizada no dia vinte e                 
quatro de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas da manhã, no IFPB campus                
Campina Grande. 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 participantes.  
Andréa de Melo Pequeno. Mat. SIAPE 2185405 
Katyusco de Farias Santos,  Mat. SIAPE 1459711  
Ana Cristina Alves de Oliveira Dantas. Mat. SIAPE 1752984 
Frederico Campos Pereira. mat. SIAPE 1852330 
Antônio josé Ferreira Gadelha. Mat. SIAPE 1646446 
Maria Cláudia Rodrigues Brandão. Mat. SIAPE 1798881 



 
 
 


