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ATA DE REUNIÃO CAI (28/05/2019) 
 
Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade          
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia vinte e oito de              
maio de dois mil e dezenove. 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 (on line),Antonio José            
Ferreira Gadelha (presencial) e Maria Claudia Brandão (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: Andamento             
das disciplinas Atuais; Estipulação de data final para finalização das disciplinas do            
semestre 2019.1; Relatório da disciplina para viabilizar AV2; Avaliação do pedido de            
desligamento da aluna Cláudia de Sá Lemos, turma 2018.2. Em se tratando de avaliação              
prévia sobre o formato atual de ministração de disciplinas, verificou-se que:No formato            
antigo (disciplinas consecutivas) existia apenas tarefas para disciplinas, realizadas         
individualmente. Agora, as atividades são realizadas de maneira concorrente.         
Verificou-se, assim, a necessidade de se realizar uma avaliação com os alunos para             
ter-se maiores informações se devemos ou não continuar com o formato atual. Em se              
tratando da opinião do corpo docente, a opinião é de que o formato atual é melhor. Em se                  
tratando da estipulação da data final do semestre 2019.1, fica estabelecida a Data de 28               
de junho para finalização de aulas e avaliações para as disciplinas ministradas em             
2019.1. E, fica estabelecida também a data de 01 de julho como limite para inserção de                
notas AV1. Determinou-se que até o dia 30 de junho de 2019, se faz necessário que                
todas as disciplinas de 2018.2 e 2019.1 tenham seus respectivos Relatórios de Disciplinas             
finalizados, vez que só é possível os alunos realizarem a AV2 após a coordenação              
nacional de cada disciplina receber e homologar o respectivo relatório. Em se tratando do              
pedido de desligamento do curso da Aluna Cláudia de Sá Lemos, defere-se este pedido,              
vez que a CAI entendeu que as sua justificativas são suficientes para o referido              
deferimento. 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. 
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