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ATA DE REUNIÃO CAI (06/08/2019) 
 
Reunião com professores do Mestrado Profissional em REDE NACIONAL Propriedade          
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, realizada no dia seis de agosto             
de dois mil e dezenove. A Referida reunião teve início às quinze horas e dez 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 (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.           
De acordo com a ata proposta, teve-se como ponto de discussão: Informe sobre             
Doutorado Profissional em Inovação; Migração do aluno Yuri Carlos Tietre de Araújo para             
este ponto focal, oriundo do ponto focal da UFAL; Início das aulas; ENA 2020; Relatórios               
de disciplinas e AV2; Execução de disciplinas no semestre 2019.2. inicialmente expôs-se            
a proposta de implantação do Doutorado Profissional em inovação neste ponto focal.            
Houve apenas a exposição da proposta, ficando para a próxima reunião o            
aprofundamento acerca dos assuntos relacionados à implantação deste curso no ponto           
focal IFPB-CG.Em se tratando da migração do aluno Yuri Carlos Tietre de Araújo, ficou              
acordado pelos participantes pelo recebimento deste aluno no ponto focal IFPB-CG,           
ficando resolvido por sua vinda, desde que atenda às determinações da CAN, bem como              
o cumprimento das regras do ponto focal de origem do aluno, UFAL. Sobre o início das                
aulas deste ponto focal, ficou determinado para o dia quinze de agosto de dois mil e                
dezenove, evidenciando o horário de aulas acordado entre os professores. Expôs-se o            
calendário nacional, publicizando a aplicação do Exame Nacional de Acesso, ENA, de            
acordo com as determinações da CAN. Demonstrou-se os relatórios das disciplinas e            
confirmou-se a realização da prova AV2 para o dia vinte e quatro de agosto de 2019. Por                 
fim, foi feita a exposição das disciplinas a serem ofertadas nos períodos segundo e              
terceiro, a serem realizados no segundo semestre de dois mil e dezenove, determinando             
o professor responsável por cada disciplina, bem como os horários de aula. Não tendo              
mais assuntos a serem tratados, o Coordenador Katyusco encerrou a reunião às            
dezesseis horas e trinta minutos e eu Andréa de Melo Pequeno, Secretária, lavrei a              
presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais participantes. 
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