Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação

PROFNIT

ATA DA
1ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PROFNIT
HORA E DATA: 14h00min (horário de Brasília) de segunda-feira, 28 de março de 2016
LOCAL: sala de reunião da SETEC-MCTI
Quorum: 6 de 7 - quórum para deliberar.
Nome

Cargo

Presenças

Josealdo Tonholo

Representante da Associação FORTEC
junto à CAPES (Presidente)

Presente

A Indicar

MEC – Ministério da Educação

Não se aplica

Carlos Alberto Lima Neri (Titular)

Representante da SETEC-MCTI

Fernanda Magalhães (Suplente)
Ronaldo Oliveira (Titular)

Ponto Focal Sede do PROFNIT

Paulo Gomes (Suplente)
Cristina M. Quintella (Titular)

Ausente (justificado)
Presente
Presente
Ausente
Ausente (justificado)

Maria das Graças Ferraz Bezerra (Substituta
eventual)

Coordenação Acadêmica Nacional

Marcelo Fabrício Prim (Titular)

CNI – Confederação Nacional da
Indústria

Ausente (justificado)

ANPROTEC – Associação Nacional de
Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores

Ausente (justificado)

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas

Presente

Rosangela M. C. F. de Oliveira (Suplente)
Renato de Aquino Faria Nunes (Titular)
Francilene Procópio Garcia (Suplente)
Célio Cabral de Sousa Júnior (Titular)
Paulo Roberto de Melo Volker (Suplente)

Presente

Presente

Ausente

Presente

Presentes com voz
Vaneska Alexandre

1.

SETEC-MCTI

Abertura da reunião e instalação do Conselho Gestor (CG) do PROFNIT

A Diretora Técnica do Fortec, Graça Ferraz fez a abertura da reunião e declarou instalado o Conselho Gestor,
em nome da Presidente Cristina Quintella, cuja ausência foi justificada. Passada a palavra ao Professor Josealdo
Tonholo, na condição de Presidente do CG, este se apresentou e pediu que cada membro do CG se apresentasse.
Célio, gerente de inovação do SEBRAE falou da expectativa de atendimento as micro e pequenas empresas.
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Rosângela, representante da CNI-SENAI apontou a sintonia dos ISI e do projeto de implantação dos TTOs com
o PROFNIT. Paulo Volker, da Universidade Corporativa do SEBRAE apresentou a dinâmica da Universidade
Corporativa que vai desde cursos de curtíssima duração até o mestrado. Fernanda, coordenadora de PI do MCTI,
falou do monitoramento de PI através do FORMICT, ressaltando que o PROFNIT é muito importante para a
formação da competência em Inovação. Ronaldo, representante da instituição sede – Universidade Federal da
Bahia - comentou que é uma honra para UFBA fazer parte do PROFNIT como primeira sede e proponente.
Tonholo fez uma explanação sobre a importância do PROFNIT e o viés multi/interdisciplinar e a extensão
geográfica nacional da rede, o que requer o apoio das instituições como principalmente do CG.

2.

Apresentação da Proposta de Pauta

- Instalação do Conselho Gestor do PROFNIT
- Palavra dos Membros
- Análise a aprovação do Regimento Nacional do PROFNIT
- Apreciação do Edital PROFNIT de Seleção de 2016
- Liberação da homepage PROFNIT www.profnit.org.br
- Criação de Comissões Temáticas: CT-PI; CT-TT; CT-PROSP; CT-MET;
- Aprovada por unanimidade a pauta proposta.

3.

Aprovação do Regimento Interno do PROFNIT.

Aprovado por unanimidade o regimento proposto pela Comissão Acadêmica Nacional, conforme versão
reformulada em 02/02/2016. O CG sugere a criação de um grupo de trabalho para aprimorar o regimento e que
este grupo comece os trabalhos imediatamente para apresentação de proposta em 30 de junho 2016. Sugestão:
convidar representante do CG, do PROFMAT, da CAN, RENORBIO com acompanhamento dos Profs. Ronaldo
e Tonholo. Solicitação de que os documentos do PROFNIT sejam enviados ao CG a fim de que os próximos
estudos a serem realizados não se afastem da proposta original aprovada na CAPES, tendo em vista que o
projeto será avaliado pelo APCN aprovado. Prof. Ronaldo fez sugestão para a criação de uma comissão
permanente de avaliação do PROFNIT com membros externos ao PROFNIT. O Presidente do CG se
comprometeu a enviar um cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Gestor.

4.

Edital de seleção do PROFNIT

O Presidente do CG apresentou o documento apresentado pela CAN, sob forma de minuta de Edital para
primeira seleção nacional. O Prof. Ronaldo apontou que CAN deve fazer uma consulta formal as ICTs pra saber
qual o número de vagas disponibilizadas para o PROFNIT. Houve sugestão para colocar algumas questões
relativas ao perfil sócio profissional do candidato no formulário de inscrição. Os editais de seleção devem passar
pela validação da Instituição Sede antes do lançamento. Sugestão para utilização do guia de interação
universidade–empresa da ANPEI; Mapa do sistema nacional de inovação da ANPEI; Formict-MCTI. Sugestão
para retirar do edital a carta de anuência da Instituição ou Empresa. A minuta de Edital será enviada
imediatamente aos Membros do CG para envio de sugestões quanto ao conteúdo da Prova Nacional e
referências abertas que poderão ser utilizadas, com retorno previsto até o dia 30/03/2016.

5.

Apresentação da homepage do PROFNIT

O Presidente apresentou a homepage do PROFNIT e solicitou sugestões de conteúdo, formas de apresentação de
logos, etc. para os membros do CG. Solicita-se que os membros do CG recebam senhas para alimentar com
informações institucionais a página do PROFNIT.
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PROFNIT

Criação de Comissões Temáticas: CT-PI; CT-TT; CT-PROSP; CT-MET;

O presidente do CG apresentou a minuta da portaria de nomeação dos membros das Comissões Temáticas das
três disciplinas obrigatórias que devem ser ofertadas no primeiro semestre do curso. As equipes da CNI e
SEBRAE solicitaram repassar o contato do Ricardo Carvalho (INPI) para contribuição com o tema de
prospecção tecnológica sob a óptica empresarial.
7.

Novos Pontos Focais e Pontos Focais Parciais (demandas de Reitores)

Sugestão de criar uma Comissão para analisar a abertura de novos pontos focais e cursos sob demanda. A
comissão será criada após início das atividades do curso, provavelmente na reunião do CG que será realizada no
período da aula inaugural do PROFNIT.
Esta ata foi redigida durante a reunião e aprovada pelo CG, em 28 de março de 2016, Brasília-DF.

Nome

Cargo

Célio Cabral
de Souza

Representante do SEBRAE

Fernanda
Magalhães

Representante da SETEC-MCTI suplente

Josealdo
Tonholo

Pró-reitor do PROFNIT – Presidente do CG

Maria das
Graças
Ferraz
Bezerra

Representante do FORTEC no PROFNIT e substituta eventual de
Cristina M. Quintella (Coordenadora Acadêmica Nacional do
PROFNIT)

Paulo
Wolker

Representante da Universidade Corporativa do SEBRAE- Suplente

Ronaldo
Oliveira

Representante do Pró-reitor de do Pró-reitor de Pós-Graduação
UFBA (Sede)

Rosangela
Oliveira

Representante da CNI – suplente

Assinatura

Original assinado e depositado no PROFNIT
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