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Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade          
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia primeiro de            
julho de dois mil e dezenove. A Referida reunião teve início às nove horas e oito 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 (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 ponto de discussão: Homologação do             
pedido de professores para atuar junto ao Mestrado PROFNIT, em substituição aos            
professores que estão ocupando cargos de direção atualmente, Prof. Francisco Dantas           
Nobre Neto e Profa. Damires Yluska de Souza Fernandes. Homologação do pedido de             
afastamento de suas atividades como professora do PROFNIT de Simone Silva dos            
Santos Lopes. Extensão do prazo para a entrega final do relatório de disciplinas, para o               
dia doze de julho de dois mil e dezenove. Oferta das disciplinas para a turma que irá                 
cursar o segundo semestre deste Mestrado, sendo elas: Conceitos e Aplicações de            
Transferência de Tecnologia (TT), Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e            
o Estado Brasileiro (POL) e Seminário de Projeto de Mestrado (SEM). Definição dos             
professores responsáveis por cada disciplina. Para Conceitos e Aplicações de          
Transferência de Tecnologia (TT) o responsável será Professor Nilton Silva, para Políticas            
Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL) será a Professora              
Maria Claúdia Rodrigues Brandão, e, para Seminário de Projeto de Mestrado (SEM) será             
o Professor Frederico Campos. Foi apresentado pela secretaria do curso o resultado do             
questionário passado entre os alunos para capturar a preferência entre as possíveis            
disciplinas optativas a serem oferecidas no semestre 2019.2 que: em primeira colocação            
ficou a disciplina de Empreendedorismo em Setores Tecnológicos (EMP), em seguida           
Indicações Geográficas e Marcas Coletivas (IG-MAR). Foram homologados todos os          
pontos constantes nesta pauta: homologação da substituição dos professores ocupantes          
de cargos de Direção, Francisco Dantas Nobre Neto e Damires Yluska de souza             
Fernandes; afastamento da professora Simone Silva dos Santos Lopes; disciplinas a           
serem cursadas pelos alunos matriculados no segundo semestre deste Mestrado. Sobre           
as disciplinas a serem cursadas pelos alunos matriculados no terceiro semestre deste            



Mestrado, fica a coordenação imbuída de tentar verificar a possibilidade oferecer as            
disciplinas eleitas pelos alunos, contudo irá depender da disponibilidade de professores           
com as respectivas competências. Não tendo mais assuntos a serem tratados, o            
Coordenador Katyusco encerrou a reunião às onze 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 
 
 


