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1 Deliberação sobre a 2º prorrogação de curso do aluno Yuri Carlos Tietre de Araújo

2 Prorrogação de curso do aluno Vitor Marinho Magliano

3 Homologação relatório de oficina  profi s s iona l  de Emamannuel  Pa ixão Neto e José Vanders on Cunha  Nascimento

4    Sobre Início do semestre 2020.2

5 Definição sobre número de vagas  ENA 2021

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 da

pauta desta reunião. Iniciando com o segundo e úl mo pedido de prorrogação de curso pelo prazo de seis meses para o aluno Yuri

Carlos Tietre de Araújo, matrícula 201921270001, cujo requerimento foi l ido e foram explicitadas todas as fundamentações para esse

pedido. Em seguida, foi l ido e analisado o processo de pedido de prorrogação do aluno Vitor Marinho Magliano, matrícula:

201821270007. Logo após, foram analisados os pedidos de homologação de oficina profissional dos alunos Emmanuel da Paixão

Neto, Matrícula:201911270002 e  José Vanderson Cunha Nascimento, Matrícula:201911270001. Seguiu-se a leitura da pauta, tendo

como ponto de discussão também o início do semestre le vo de 2020.2 para todos os alunos matriculados no Mestrado PROFNIT no

referido semestre. Por fim, foi debatido o número de vagas a ser ofertado na seleção ENA 2021.1.

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

Deliberou-se a aprovação da segunda prorrogação para a conclusão de curso do aluno Yuri Carlos Tietre de Araújo, com a data final e

improrrogável de 04 de fevereiro de 2021. Acerca do pedido de prorrogação de curso do aluno Vitor Marinho Magliano, decidiu-se

pela aceitação das jus fica vas do requerimento, sendo a CAI solidária  com as perdas sócio-econômico-emocionais a que

todos estão sucep veis diante da pandemia instalada, ficando determinado a prorrogação pelo prazo de 6 (seis) meses para a

conclusão do curso de Mestrado PROFNIT. Sobre os pedidos de homologação das oficinas profissionais dos alunos Emamannuel

Pa ixão Neto e José Vanderson Cunha  Nascimento, s ol i ci ta -se a  comprovação das  a vidades  do produto tecnológico gerado

conforme sol ici tado no formulário através  de anexos  a  s erem apresentados  à  Coordenação deste curso. Sobre o Início do semes tre

2020.2, a  perspec va  é que as  aulas  se iniciassem na  segunda  s emana de Setembro de 2020. Contudo, é preciso que para  tanto os

professores  verifiquem suas  disponibi l idades  de horários  nos  suas  unidades  de origem, já  que devido a  pandemia  as  ins tuições

(campus) es tão com ca lendário bem dis ntos . O resul tado des te levantamento s erá  apresentado na  próxima reunião da  CAI para

definição fina l  sobre quando as  aulas  do período 2020.2 deverão ser iniciadas . Em s e tratando do quanti tativo de vagas  e a  s ua  divi são,

ficou determinado que serão um tota l  de dez vagas , dis tribuídas  da  seguinte forma: duas  vagas  para  servidores  das  ins tuições  de

ens ino que cedem docentes  para  compor corpo docente do ponto foca l  Mes trado PROFNIT do IFPB CG, no momento UFCG, UEPB e IFPB; 

uma  vaga para negros (pretos e pardos) e indígenas; uma vaga para pessoas com deficiência; e, seis vagas para a ampla concorrência. 

Não havendo mais assuntos a serem debatidos e deliberados, encerrou-se esta reunião.

5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

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

Andréa de Melo Pequeno, Secretária do Mestrado PROFNIT do Ponto Focal IFPB CG

George Nascimento Ribeiro, membro da CAI

João Ricardo Freire de Melo, membro da da CAI 

Antonio José Ferreira Gadelha, membro da CAI
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