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 PROFNIT 

Polo Rio de Janeiro 

 

 

ATA 

Data: 04/10/2017 

Local: Agência UFRJ de Inovação 

Hora: 14:00 

Tipo de reunião: CAI  

Secretário: Presencial 

Participantes: Flávia Lima do Carmo, Carlos Augusto Thomaz, Renata Angeli, Gabriela 

Santos, Ricardo Rodrigues, Magda Lauri, Estevão Freire, Emerson Kuhl 

-----Pauta----- 

- Andamento do Ponto Focal UFRJ 

- Orientações turma 2016 e 2017 

- Comissão para Prova Nacional 2018 

- Responsáveis por disciplinas obrigatórias 

- Resposta ao recurso Prof. Marcos Vinicius 

- Aprovação de disciplina eletiva 

- Demanda dos alunos 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

1. Andamento do Ponto Focal UFRJ: 

1.1 A Situação da disciplina de Políticas Públicas (PP) foi relatada na CAN e proposto o envio de 

professores de outros pontos focais, entretanto, não existem recursos para pagamento de despesas e 

diárias. A CAI entende que a disciplina deve ser cancelada neste segundo semestre de 2017 e transferida 

para o próximo semestre. A transferência da oferta da disciplina para o próximo semestre fundamenta-se 

na dificuldade para substituição do docente devido à iminência do início da disciplina, o que também 

prejudicaria o qualidade do aprendizado do aluno.  

A avaliação AV2 marcada para o dia 02/12/2017  será aplicada normalmente, sendo que a avaliação para a 

Turma 2 referente a disciplina de PP será aplicada em nova data a ser definida pela CAI. 

A disciplina eletiva PROFNIT08 Pesquisa Tecnológica: Qualitativa e Quantitativa / Estatística Aplicada a 

PI&TT será disponibilizada para oferta neste semestre. 

1.2 A CAI entende que se faz necessário rever o material dos slides de apresentação das disciplinas, face 

às divergências encontradas pelos professores. Fica, portanto, a cargo dos docentes o envio de sugestões 

de alteração dos slides das disciplinas para o responsável local da disciplina que enviará ao respectivo 

coordenador a nível Nacional. 

1.3 A CAI sugere a elaboração de critérios internos para a seleção de docentes. 

1.4 Foi informado pelo Prof. Ricardo Carvalho que uma questão da prova de prospecção realizada em 

março de 2017 foi anulada em resultado de recurso interposto. Por tal motivo, as notas deverão ser 

atualizadas no sistema. O fato provavelmente não irá afetar a média das provas dos alunos deste ponto 

focal. 
 

2. Orientações turma 2016 e 2017 

2.1 Foi apresentada a lista de orientadores e seus orientandos para os anos de 2016 e 2017. Foi relatado a 

necessidade da adequação do número de orientadores ao número de alunos, sendo necessário buscar uma  

distribuição homogênea de orientandos por orientador para evitar uma avaliação ruim do programa. A 
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coordenação alertou para que os docentes respeitem a capacidade de orientação apresentada no formulário 

enviado anualmente para preenchimento. A Coordenação deste Ponto Focal ficou responsável em enviar 

para os docentes a planilha para que sejam informadas as capacidades de orientação para a próxima turma 

ingressa em 2018. 
(Relação em anexo) 
 

3. Comissão para Prova Nacional 2018 

3.1 Etapa 1:  11/11/2017  Estevão, Carlos Augusto, Biancca e Ricardo  

3.2 Etapa 2: de 05 a 08/12/2017 Flávia, Suzana, Renata, Martha, Rita, Magda e Kone 
 
 

4. Responsáveis por disciplinas obrigatórias 

MET – Disciplina Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação – Estevão Freire 

PI – Disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual – Flávia do Carmo 

POL – Disciplina Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro – Renata 

Angeli 
PROSP – Disciplina Prospecção Tecnológica – Suzana / Ricardo Carvalho 

SEM – Disciplina Seminário de Projeto de Mestrado – Estevão Freire 

TT – Disciplina Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia - Carlos Augusto (até 12/2017) / 

Kone 
 

5. Resposta ao recurso Prof. Marcos Vinicius 

A Coordenação deste Ponto Focal informou o status do caso, e a CAI entendeu que não havia mais 

nenhuma ação a ser tomada. Todos os questionamentos já foram respondidos incluindo os da PR2 Pró 

Reitoria de Pós-Graduação. 

 

6. Aprovação de disciplina eletiva 

Foi apresentada a oferta da disciplina eletiva de PROFNIT08 Pesquisa Tecnológica: Qualitativa e 

Quantitativa / Estatística Aplicada a PI&TT. Aprovada pela CAI. Aulas iniciando em 06/10/2017 

 

7. Demanda dos alunos 

7.1 Turma 1 

Avaliada e aprovada pela CAI a proposta de disciplina eletiva da aluna Marcia. (Ementa em anexo) A ser 

cursada na FioCruz.  

http://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/Ementa-Gestao-da-Tecnologia-da-Inovacao.pdf 

 

7.2 Turma 2 

Avaliada e não aprovada como disciplina eletiva a proposta do aluno Jaques Charles conforme anexo 

(Ementa Unirio);  

 

Avaliada e aprovada pela CAI a proposta de disciplinas eletivas da aluna Giselle Godinho  

(Ementas em anexo) 

 

Avaliada e aprovada pela CAI a proposta de disciplina eletiva do aluno Emerson Kuhl (Ementa em anexo) 

 

Avaliada e aprovada pela CAI a proposta de disciplina eletiva da aluna Francisca Aline (Pendente de 

ementa ainda não apresentada no site do INPI) 

 

Obs: Ressalvando que as disciplinas eletivas deverão cumprir 6 créditos, devendo ser observado 

pelos alunos se as disciplinas acima aprovadas suprem este requisito. 

7.3 A CAI sugere a criação de procedimento para avaliação de disciplinas eletivas, verificando os critérios 

de equivalências de créditos e compatibilidade com o tema do PROFNIT. 
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7.4 O professor Carlos Augusto irá verificar as regras para o exame de qualificação, como proficiência em 

língua estrangeira, Banca, escolha das datas etc. e informará por email aos alunos. 

 

7.5 A avaliação da disciplina “seminário integrador” será a elaboração de relatório de um evento da área, 

por exemplo, ProspeCT&I, Enapid ou outro e envio para o Prof. Carlos Augusto. O modelo para 

apresentação deste trabalho será enviado aos alunos pelo Prof. Carlos Augusto. 

 

7.6 Os alunos pediram informações sobre a atualização do sistema com a nota final; contudo, foi 

informado pela Coordenação que deverá ser aguardado o resultado dos recursos para que o sistema seja 

atualizado. 

 
 
 

Por ser verdade, assinamos:  

 

 

 

Nome Assinatura 

Flávia Lima do Carmo 

 

 

Carlos Augusto Thomaz 

 

 

Magda Lauri 

 

 

Ricardo Rodrigues 

 

 

Gabriela Santos 

 

 

Renata Angeli 

 

 

Estevão Freire 

 

 

Emerson Kuhl 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


