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1
Deliberação de parecer colegiado sobre o andamento dos Projetos de TCC de submissão e ressubmissão de aluno do PROFNIT

turma 2019.1

2 Prorrogação de curso para os alunos da turma 2018.2

3 Ações para aceleração das qualificações da turma 2018.2

4    Aprovação de relatório de estágio

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

COOR. DO MESTRADO PROF. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIA PARA INOVACAO

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. PROCEDIMENTO DE ABERTURA:

1 .1 .  Reunião aberta. 2 .2 .  Segue-se a leitura da Pauta Atual (vide acima). 3 .3 .  Registro dos Par cipantes da Video Conferência. 4 ..  Procede-se,

a par r de agora, conduzido pelo Coordenador do PROFNIT e presidente da CAI, Katyusco de Farias Santos, a leitura sistema zada do

parecer emi do por cada dos membros da CAI sobre os Projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

da ressubmissão de aluno do PROFNIT da turma  2019.1. Após a leitura dos pareceres dos membros da CAI, abriu-se a palavra para os

par cipantes da reunião por vídeo conferência para que estes pudessem tecer seus comentários e considerações sobre o respec vo

TCC. Considerando as alterações realizadas verificadas por todos os par cipantes da reunião, determinou-se a aprovação do projeto

do discente Emmanuel da Paixão Neto. Matrícula 201911270002, de forma consensual entre os par cipantes, convergiu-se para uma

deliberação sobre o TCC corrente. Em seguida, foram lidos e analisados os processos de prorrogação de curso dos alunos seguintes

alunos da turma 2018.2: Andréa de Melo Pequeno, Matrícula: 201821270001; Breno Romero Mendes de Araújo,

Matrícula 201821270009; Gildércia Silva Guedes de Araújo, Matrícula 201821270002;  Maria Elenice Pereira da Silva, Matrícula

201821270016; Ingredhy Eduarda Dantas Barros, Matrícula 201821270003; Italo de Souza Lucena, Matrícula 201821270004; Luciano

Fagner Limeira Pinheiro, Matrícula 201821270006; Everton Pereira de Pontes, Matrícula 201821270010. Em todos os processos são

solicitados 6(seis) meses de prorrogação de prazo e no conglomerado de jus fica vas para para tal, alegam que devido à pandemia

causada pelo SARS-COVID 19, eles, os alunos: ficaram impossibil itados de concluir oficinas; não puderam realizar as a vidades de

pesquisa no interior do IFPB, veram datas modificadas para realização das AV2; e eventuais par cipações em Congressos na área

foram comprome das.  Levando em consideração a atual conjuntura que torna este momento a pico devido à pandemia, a CAI entende

as perdas ocorridas nas a vidades dos discentes, inclusive a vidades complementares necessárias para a conclusão do Mestrado

PROFNIT. Logo após, analisou-se as ações que possibil itarão alavancar as qualificações dos alunos das turmas 2018.2 e 2019.1,

através do desenvolvimento de fluxogramas que possibil itarão maior independência dos alunos quanto as a vidades e ações que

devem realizar para a conclusão do curso. Foi também colocado em pauta e aprovado que a qualificação dos alunos deverá se

caracterizar por um trabalho mais completo, sendo composto de resultados parciais e detalhamento do produto tecnológico proposto,

além das demais partes que compõem essa fase discente. Por fim, a CAI avaliou o relatório de estágio, Oficina Profissional, do aluno

José Vanderson Cunha Nascimento. Antes de encerrar a exposição de todos os temas desta pauta, o Professor Antonio José Ferreira

Gadelha pediu a palavra para comunicar a esta CAI que não é mais orientador de TCC da aluna Gisele Fernanda Rocha e

Silva,Matrícula 201911270007, informando que a decisão foi tomada em comum acordo entre orientador e orientanda, ficando a

aluna disponível para novo orientador.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:

Deliberou-se a aprovação do projeto de TCC do aluno Emmanuel da Paixão Neto. Matrícula 201911270002 para ser encaminhado para

a CAA e posteriormente para aprovação pela CAN. Aceitas as jus fica vas de cada requerimento, A e ainda sendo a CAI solidária

as perdas sócio-econômico-emocionais a que todos estão sucep veis diante da pandemia instalada, fica determinado a prorrogação

pelo prazo de 6 (seis) meses para a conclusão do curso de Mestrado PROFNIT dos alunos(as): Andréa de Melo Pequeno, Matrícula:

201821270001; Breno Romero Mendes de Araújo, Matrícula 201821270009; Gildércia Silva Guedes de Araújo, Matrícula



201821270002;  Maria Elenice Pereira da Silva, Matrícula 201821270016; Ingredhy Eduarda Dantas Barros, Matrícula

201821270003; Italo de Souza Lucena, Matrícula 201821270004; Luciano Fagner Limeira Pinheiro, Matrícula 201821270006; Everton

Pereira de Pontes, Matrícula 201821270010. Defere-se, portanto, a prorrogação do prazo para conclusão dos alunos citados,

ficando 27 de fevereiro de 2021 a nova data para a conclusão do curso de Mestrado PROFNIT IFPB CG. Determinou-se as ações de

incen vo, criação de fluxogramas e alcance de resultados parciais e apresentação de detalhes do produto tecnológico proposto para

a qualificação dos alunos que se submeterão a esta etapa no segundo semestre de 2020. Aprovou-se por unanimidade o Relatório de

Estágio do discente José Vanderson Cunha Nascimento, Matrícula:201911270001. Informou-se que a aluna  Gisele Fernanda Rocha e

Silva, matricula 201911270007 encontra-se disponível para novo orientador para a realização do seu trabalho de conclusão de curso.

5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

A presente ata será publicada na página do Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia em Inovação

(PROFNIT)  do Polo IFPB campus Campina Grande tão logo os presentes à assinem eletronicamente.

6. ATA DE PRESENÇA:

Katyusco de Farias Santos, Presidente da CAI

Ana Cristina Alves de Oliveira, membro da CAI

João Ricardo Freire de Melo, membro da da CAI 

Antonio José Ferreira Gadelha, membro da CAI
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