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Reunião da Comissão Acadêmica Ins tucional. Realizada virtualmente através do Google
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1 Descredenciamento da professora Damires Yluska de Souza Fernandes

2 Credenciamento do novo professor Aldre Jorge Morais Barros

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

4    Qualificação do aluno José Vanderson Cunha Nascimento

5 Data de início do semestre letivo 2020.2

6 Distribuição de professores por disciplina para o semestre 2020.2

7 Prova de proficiência em inglês para os alunos do PROFNIT IFPB CG

8  Avisos diversos

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 Comissão Acadêmico Ins tucional (CAI), Katyusco de

Farias Santos, a leitura sistema zada da pauta desta reunião. Iniciando com o pedido de descredenciamento conforme e-mail  enviado

à Coordenação do PROFNIT IFPB CG da professora  Damires Yluska de Souza Fernandes. Segue a reunião com a proposta de

homologação da documentação do professor Dr Aldre Jorge Morais Barros, professor  efe vo da UFCG e Coordenador do Núcleo de

Inovação e Transferência de Tecnológica NITT-UFCG, para compor o quadro docente do PROFNIT IFPB Campina Grande (CG). Em

seguida, pedido de homologação relatório de oficina  profiss iona l  de Emmanuel da Paixão Neto, Matrícula:201911270002 e  José

Vanderson Cunha Nascimento, Matrícula:201911270001 depois  de preenchidos  os  requis i tos  neces sários , conforme expos to na  ATA 06

de 2020, desta  Comissão. Segue-se com o pedido de homologação da  qua l ificação do a luno José Vanderson Cunha Nascimento,

Matrícula:201911270001. Logo após, definição das datas de inicio e término do semestre le vo 2020.2. Em seguida, deliberou-se

acerca da distribuição dos docentes por disciplina para o semestre 2020.2.  Logo após, deliberou-se pela realização da prova de

proficiência em inglês para os alunos do Mestrado PROFNIT IFPB CG. Por fim, foram expostos avisos e informações relacionadas aos

professores que compõem o corpo docente do PROFNIT IFPB CG.

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

Deliberou-se pelo descredenciamento da professora Damires Yluska de Souza Fernandes do IFPB campus João Pessoa a pedido da

própria como consta em email encaminhado também pela própria à Coordenação do PROFNIT IFPB CG. Serão enviados todos os

documentos necessários para o descredenciamento da referida professora à Coordenação Acadêmica Nacional (CAN) do PROFNIT.

Após a homologação do descredenciamento pela CAN, a professora será desassociada do PROFNIT IFPB CG perante a Plataforma

Sucupira da CAPES. Com relação à documentação para o credenciamento do professor Dr. Aldre Jorge Morais Barros, depois de

analisada a documentação necessária e verificado que o professor possui perfil e requisitos para atuar no PROFNIT, a CAI homologou

seu credenciamento que deve ser subme do a CAN para que, se homologado, o referido professor passe a compor o corpo docente do

PROFNIT IFPB CG. Sobre a homologação da oficina profissional dos alunos Emamannuel  Pa ixão Neto e José Vanders on Cunha

Nascimento, verificou-se o cumprimento das  exigências  determinadas  na  reunião anterior, ficando homologados  os  pedidos  de

reconhecimento das  oficinas  profiss iona is  dos  supraci tados  a lunos .  Acerca do pedido de homologação de Qualificação do aluno José

Vanderson Cunha Nascimento, cuja banca é composta por Orientador: Antonio José Ferreira Gadelha/ Coorientadora: Ana Cris na

Alves de Oliveira Dantas / Examinador Interno: Katyusco dos Santos Farias / Examinadora Externa: Wagna Piler Carvalho dos Santos, a

se realizar no dia 20 de agosto de 2020, às 15 horas, destaca-se que esta reunião foi composta também por membros de banca



examinadora do referido aluno; Orientador professor Dr. Antonio José Ferreira Gadelha, Co-Orientadora professora Dra Ana Cris na

Alves de Oliveira Dantas, e membro interno da banca professor Dr. Katyusco de Farias Santos; ficando estes impedidos de votarem.

Nesse sen do, a homologação se deu pelos votos dos professores Dr George Nascimento Ribeiro e Dr. João Ricardo Freire de Melo,

ambos membros da CAI. Em seguida, homologou-se as datas de início e término do semestre le vo de 2020.2, ficando determinado o

inicio das aulas na modalidade Educação a Distância, com momentos síncronos e assíncronos,  no dia 03 de setembro de 2020, e

conclusão do semestre le vo no dia 04 de dezembro de 2020. Seguiu-se as a vidades com a distribuição de disciplina entre os

professores, ficando determinado que: a disciplina de Transferência de Tecnologia ficará sob a responsabil idade dos professores Dr

José Nilton Silva e Dr George do Nascimento Ribeiro; a disciplina de Polí cas Públicas ficará sob a responsabil idade dos professores

Dr João Ricardo Freire de Melo e Dr Cleumar da Silva Moreira; a disciplina Seminário de Projeto de Mestrado ficará sob a

responsabil idade dos professores Dr Katyusco de Farias Santos e Dra Ana Cris na Alves de Oliveira Dantas; a disciplina Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC)  ficará sob a responsabil idade do professor Dr Antonio José Ferreira Gadelha. Sobre a realização da prova

de proficiência em Inglês para os alunos do Mestrado PROFNIT IFPB CG, existe a possibil idade de que o PROFNIT Nacional não mais

ofereça a prova de proficiência como era realizada até o semestre de 2019.2,  juntamente com as Avaliações Nacionais, as AV2. Sendo

assim, pensando unicamente no cumprimento desta obrigatoriedade por parte dos alunos para a conclusão do  Mestrado PROFNIT do

IFPB CG, a CAI acata a solicitação da Coordenação local para que o oferecimento das provas de proficiência em Inglês siga a

regulamentação interna do IFPB que encontra-se descrita na Resolução 45/2018 que rege as normas de realização de prova de

proficiência em língua estrangeira no âmbito do IFPB.  Ao final das discussões e deliberações, seguiu-se aos avisos por parte dos

componentes desta Comissão. O professor João Ricardo Freire de Melo comunicou que foi contemplado pelo seu campus do IFPB de

origem, campus Guarabira, com o seu afastamento para a realização de Pós Doutoramento, conforme edital 32/2020 IFPB, pelo

período de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022. Em seguida, avisou-se também sobre a necessidade de criação e desenvolvimento do

Plano Instrucional do Mestrado PROFNIT, conforme determinação da Direção de Desenvolvimento de Ensino do IFPB Campina Grande,

com prazo de entrega para o dia 21 de agosto de 2020. Não havendo mais assuntos a serem deba dos 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

Ana Cristina Alves de oliveira Dantas, membro da CAI

Antonio José Ferreira Gadelha, membro da CAI

George Nascimento Ribeiro, membro da CAI

João Ricardo Freire de Melo, membro  da CAI 
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