


e Marcas Coletivas (IG-MAR): 5a noite, 6a feira noite, sábado manhã e tarde: 06 a 21 de maio de 2022

[Coord. IFRS (Kelly Bruch) e UESC (Ana Paula Uetanabaro); MODULAR - Negociação, Contratos e

Formalização de Transferência de Tecnologia (NEG): 5a e 6a feira noites, sábado manhã e tarde: 10 a

26/nov/2022 [Coord. IFRS (Kelly Bruch) IFBA (Núbia Ribeiro)]; MODULAR - Propriedade Intelectual no

Agronegócio : 6a feira noite, sábado manhã: 08 a 30 de abril de 2022. Ficou determinado que os

professores responsáveis pelas disciplinas serão: George do nascimento Ribeiro (PI-AGRO), Simone

Silva Santos Lopes (IG-MAR) e Aldre Jorge Morais Barros (NEG). Seguindo a pauta, ficou determinado

que o semestre letivo de 2022.1 terá início no dia 07 de março de 2022. As disciplinas do primeiro

semestre serão: prospecção tecnológica, professores George Nascimento Ribeiro e Aldre Jorge Morais

Barros, nas quintas-feiras das 15:50 as 18:20; Metodologia da Pesquisa Científica, professores Ana

Cristina Alves de oliveira Dantas, Frederico Campos Pereira, Cleumar Moreira, nas sextas-feiras das

13:50 as 15:30; Propriedade Intelectual, professores Katyusco de Farias Santos e Simone Silva Santos

Lopes, nas quintas-feiras das 13:50 as 15:30. Em se tratando dos selos de autenticidade, levando em

consideração que já foram solicitados 10 selos por esta Coordenação junto à CAA, determinou-se que

deverá ser solicitado à CAA informações acerca da aprovação e envio dos selos já solicitados. Em

seguida, analisando as necessidades dos discentes Gustavo Campello de Araujo e Danielle Silva Ferreira,

que mesmo tendo enviado seus projetos de TCC para apreciação da CAA em tempo hábil, ainda não

tiveram parecer sobre seus projetos, determina-se a suspensão do curso de ambos os discentes pelo

prazo em que ainda não houve análise e resposta acerca de tais propostas, ficando resguardado o direito

dos discentes em darem continuidade a seus projetos assim que receberem seus pareceres. Em se

tratando de oficinas de Boas Práticas, foi proposto pelo discente representante dos alunos PROFNIT IFPB

CG, Jordão Moreira da Silva Júnior,  a oferta de uma oficina de Boas Práticas para este ponto focal,

trabalho este a ser desenvolvido pelos alunos e ofertado à comunidade PROFNIT local. 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 Ponto Focal IFPB do 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 Dantas, membro da CAI

Andréa de Melo Pequeno, Secretária da Coordenação do Ponto Focal do PROFNIT - IFPB

Frederico Campos Pereira, membro da CAI

Aldre Jorge Morais Barros, membro da CAI

George do Nascimento Ribeiro, membro da CAI

Antonio José Ferreira Gadelha, Membro da CAI

Simone Silva dos Santos Lopes, Membro da CAI

Jordão Moreira da Silva Júnior, Discente Membro da CAI
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