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ATA DA 

49ª REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA NACIONAL (CAN) 

DATA: 18 de abril de 2018, 9h30 [horário de Brasília] 

LOCAL: MCONF/RNP 

 

CAN – Quórum - 8 de 11 pode deliberar. 

Cristina M. Quintella 
Coordenadora Acadêmica Nacional 

(mandato até 12/mai/2020) 
Presente 

Maria das Graças Ferraz Bezerra Representante do FORTEC Presente 

Gesil Sampaio Amarante Segundo (titular) 

Irineu Afonso Frey (titular) 

Núbia Moura Ribeiro (suplente) 

Flávia Lima do Carmo (suplente) 

Dois Representantes Docentes 

(mandato até 17/ago/2019) 

Ausente 

Presente 

Presente 

Presente 

Josealdo Tonholo 

Sílvia Uchôa 
Coordenador do Ponto Focal Sede UFAL 

Ausente 

Ausente 

Wagna Piler Carvalho dos Santos 

Pierre Barnabé 

Coordenação Nacional da Disciplina Conceitos e 

Aplicações de Propriedade Intelectual (PI) 

Presente 

Ausente 

Técia Vieira carvalho 

Tatiane Luciano Balliano 

Coordenação Nacional da Disciplina Conceitos e 

Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT) 

Ausente 

Ausente 

Ricardo Rodrigues 

Núbia Moura Ribeiro 

Coordenação Nacional da Disciplina Prospecção 

Tecnológica (PROSP) 

Ausente 

Presente 

Samira Hanna 

Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 

Coordenação Nacional da CAA e da Disciplina 

Seminário de Projeto de Mestrado (SEM) 

Ausente 

Presente 

Edilson Pedro 

Gesil Sampaio Amarante Segundo 

Coordenação Nacional da Disciplina Políticas 

Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o 

Estado Brasileiro (POL) 

Ausente 

Ausente 

Glória Marinho 

Maria Hosana Conceição 

Coordenação Nacional da Disciplina Metodologia da 

Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET) 

Presente 

Presente 

Sem indicação Representante Discente 
Não se 

aplica 

 

 

Pauta Aprovada Por Unanimidade: 

Expediente 

1. Procedimentos para transferência de alunos entre Pontos Focais [Relatora: Flávia] 

2. Coleta 2017 da Sucupira [Relator: Cristina] 

3. Diligência de visita ao Ponto Focal UFPE [Relator: Hosana] 

4. Exame Nacional de Acesso PROFNIT 2018/2 para os Pontos Focais ainda não atendidos [Relator: 

Tonholo] 

5. Oficinas pedagógicas periódicas e especiais nos novos Pontos Focais [Relatores: Graça, Cristina e 

Tonholo] 

6.  Fluxo contínuo para adesão de novos pontos focais do PROFNIT (Fase III) [Relatora: Graça] 

7. Congresso Internacional do PROFNIT [Relator: Tonholo] 

8. Programação de atividades PROFNIT durante o XII FORTEC 2018[Relatora: Graça] 

9. AV2 de 14abr18 e Prova Nacional de Inglês opcional [Relator: Cristina] 

10. Representação estudantil [Relator: Hosana] 

11. Regulamentações de temas e atividades e ações do PROFNIT discutidas durante o Planejamento 

Estratégico [Relatores: Tonholo, Núbia e Edilson] 

12. Propostas de Pós-Doutoramento [Relatora: Graça] 

13. Solicitações de credenciamento e descredenciamento [Relator: Tonholo] 

14. Critérios e cronograma de credenciamento e descredenciamento [Relatora: Hosana] 

15. Submissão do APCN de Doutorado profissional do PROFNIT [Relatores: Gesil, Edilson, Graça]  

16.Formulário word, formulário Google e fluxo de defesa de TCC e homologação e emissão de diploma. 

17. Homologar pareceres da CAA sobre as propostas de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

[Relatores: Samira Hanna e Paulo Gustavo] 

O que ocorrer  

Aprovação da ata desta reunião. 
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Expediente 

A Diretora do FORTEC e Coordenadora Nacional da disciplina obrigatória de PI, Prof. Wagna Piler, 

informou que o Plano de Ação da parceria FORTEC-SEBRAE foi revisto. Vai ser enviado um 

Formulário para definir quais as melhores datas para as palestras do SEBRAE como atividade 

complementar das disciplinas do PROFNIT. 

Foi informado que o Encontro de Pontos Focais está ocorrendo em separado da reunião da CAN, dado o 

número atual dos Pontos Focais e as Pautas diferentes. O 48º Encontro de Pontos Focais ocorreu em 11 de 

abril de 2018, via sistema MCONF/RNP. 

 

1. Procedimentos para transferência de alunos entre Pontos Focais 

Houve uma solicitação de aluno da Turma 2017, hoje matriculado na UFRJ, de transferência para o IFF.  

Conforme o Regimento Nacional, temos: 

Artigo 2º – O PROFNIT é um curso presencial, de acordo com a LDB, com oferta nacional que 

concede aos egressos o título de Mestre, coordenado pela Associação Fórum Nacional de 

Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) e integrado por Pontos Focais e 

Instituições Associadas. 

... 

Parágrafo 1º – Ponto Focal é uma Instituição de Ensino Superior (IES) responsável pela disciplina 

acadêmica do discente e pela emissão do diploma de Mestre. 

Conforme o Edital ENA17, não existe previsão para esta solicitação. 

A CAN, por unanimidade, entendeu que deverá ser processado de acordo com a regulamentação dos 

Pontos Focais. 

 

2. Coleta 2017 da Sucupira 

Foi informado que se encerrou o período de carregamento da Sucupira pelos Pontos Focais, atendendo ao 

Regimento Nacional, Art. 10, item h. 

Artigo 10 – São atribuições de cada Coordenação Acadêmica Institucional: 

h. Organizar e inserir nos sistemas da CAPES a informação relativa à execução do PROFNIT no 

âmbito do Ponto Focal nos prazos estabelecidos, sob pena de sanções definidas pela CAN ou CG. 

Neste momento, o carregamento da Sucupira está sendo avaliado pelo Pró-reitor da Sede (UFAL) do 

PROFNIT. 

Em breve se fará uma avaliação do desempenho de cada Ponto Focal. Esta informação também será 

subsídio para o recredenciamento dos docentes dos 12 Pontos Focais da Fase 1, que está previsto para 

julho e agosto de 2018, que ajudará a definir o número de vagas por Ponto Focal para o Exame Nacional 

de Acesso 2019 (ENA19). 

Foi sugerido criar um sistema paralelo para manter em tempo real a informação da Sucupira. Na UFSC 

está sendo adotada uma planilha Excel que será compartilhada com os demais Pontos Focais. Irineu ficou 

de enviar à Secretaria Nacional para que ela partilhe com as Coordenações dos Pontos Focais. 

 

3. Diligência de visita ao Ponto Focal UFPE 

A Relatora informou que ainda aguarda o material que o Ponto Focal UFPE ficou de enviar, a saber:  

- Atas da CAI;  

- Relação dos docentes com seus orientandos seus temas de TCC que ainda não foram aprovados pela CAN; 

- Documentação com a reformulação do corpo docente (declaração dos docentes, ata da reunião da CAI de indicação de 

credenciamento de novos docentes, link do CV Lattes dos novos docentes); 

- Outros documentos complementares. 
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A Relatora informou ainda que foi solicitado de novo por e-mail e por WhatsApp (que indica que foi 

lido), mas não foi recebido o material solicitado até à data desta reunião. 

A CAN externou sua preocupação pois a UFPE não enviou material que é vital para o bom 

funcionamento do PROFNIT, como ter massa crítica de docentes, ter legalidade de decisões colegiadas 

através das Atas da CAI e ter TCCs recomendados pela CAA e aprovados pela CAN antes de sua 

execução. 

A CAN decidiu que Comissão de Diligência de Visita vai entrar em contato, dando o prazo de até 24 de 

abril de 2018 para receber o material. A CAN terá uma reunião extraordinária em 25 de abril de 2018 

para analisar este assunto. Após este prazo, a CAN definirá o que deve ser feito para garantir a 

participação da UFPE na Rede PROFNIT, de modo a garantir que os alunos selecionados e matriculados 

sejam cuidados. A gestão superior da UFPE será contatada e providências serão tomadas, podendo 

inclusive decidir retirar as vagas alocadas para a UFPE no ENA17 Suplementar pelos motivos expostos e 

por não haver massa crítica de docentes que garanta a existência do Ponto Focal UFPE. 

 

4. Exame Nacional de Acesso PROFNIT ENA 2018 Suplementar para os Pontos Focais ainda não 

atendidos 

Foi publicada a Portaria de designação da Comissão de Seleção e estão sendo dados os demais passos do 

Edital ENA 2018 Suplementar. 

Lembrou-se que quaisquer perguntas e dúvidas de potenciais candidatos do ENA18 Suplementar TÊM 

que SER ENVIADOS À NACIONAL. Apenas a Secretaria Nacional responde estas questões, dado que o 

Edital é nacional. O Edital tem um e-mail de contato que é o ÚNICO canal de esclarecer dúvidas. Assim, 

quando os procurarem, mandem enviar e-mail para  

profnit.secretaria@gmail.com 

A primeira reunião da Comissão de Seleção das Etapas 1 e 2 está prevista para 10h00 de 25/abr/18, no 

sistema MCONF. 

A Comissão de elaboração da Prova Nacional da Etapa 1 já está se articulando. 

O software de leitura das folhas de resposta está sendo desenvolvido, entretanto o piloto que seria 

realizado na AV2 da UFBA não teve sucesso. 

 

5. Oficinas pedagógicas periódicas e especiais nos novos pontos focais do PROFNIT 

Está em andamento o levantamento dos Pontos Focais que têm interessa nas oficinas especiais nos pontos 

focais terão para disseminar as práticas do PROFNIT e aperfeiçoar o desempenho do corpo docente do 

PROFNIT. Serão oferecidos minicursos FORTEC em paralelo para o público externo. 

Ocorreu em Belém, PA, em 11 a 13 de abril de 2018, estando presentes IFPA, UNIFESSPA; UNIFAP, 

UFOPA E IFPB. 

Em Petrolina/Juazeiro, BA/PE, ocorrerá em 23 e 24 de maio de 2018, focado na disciplina TT, estando 

prevista a presença da UNIVASF. Graça ficou de verificar se poderia ser enviado outro docente para a 

disciplina de PROSP e se poderia ser organizado um minicurso FORTEC nesses dias. 

 

6. Fluxo contínuo para adesão de novos pontos focais do PROFNIT (Fase III)  

O Edital de Edital de Fluxo Contínuo foi elaborado e deverá ser encaminhado para apreciação do 

Conselho Gestor pelo seu Presidente, o Prof. Josealdo Tonholo. 

 

7. Congresso Internacional do PROFNIT – ProspeCT&I 2018 

Foi decidido, por unanimidade, abrir as inscrições e a submissão de trabalhos.  

mailto:profnit.secretaria@gmail.com
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A novidade é que os autores dos trabalhos submetidos terão a sua aceitação em até 10 dias úteis, ficando 

em fluxo contínuo (www.profnit.org.br/pt/datas, acesso em 18/abr/2018). 

ATÉ 30/jun/2018 – Destaques de TCC do PROFNIT selecionados pelas CAIs (Sessão especial) 

Submissões de resumos dos Destaques de TCC do PROFNIT selecionados pelas CAI para a sessão especial. 

1. Indague à sua CAI se o teu TCC já defendido foi selecionado por ter alto impacto. 

2. Preencha o Formulário de Submissão de Pitche (clique aqui); 

3. Aguarde 10 dias pelo e-mail de resposta sobre apresentação no evento. 

ATÉ 30/jun/2018 – Trabalhos Completos (primeira prioridade) 

Submissões de trabalhos completos para artigos completos em revista indexada: 

1. Leia as Diretrizes para Autores; 

2. Use o template; 

3. Acesse a revista Cadernos de Prospecção; 

4. Submeta seu trabalho escolhendo a Seção ProspeCT&I; 

5. Aguarde 10 dias pelo e-mail de resposta sobre apresentação no evento; 

6. O trabalho continuará sendo avaliado às escuras para ser publicado na revista Cadernos de Prospecção. 

ATÉ 30/jun/2018 – Resumos de Pitches (segunda prioridade) 

Submissões de resumos de pitches sobre propriedade intelectual, transferência e tecnologia e ações visando inovação. 

1. Preencha o Formulário de Submissão de Pitche (clique aqui); 

2. Aguarde pelo e-mail de resposta sobre apresentação no evento. Será dada preferência para a apresentação de 

trabalhos completos e aos Destaques de TCC do PROFNIT selecionados pelas CAI. Os resumos de Pitches serão, 

depois, selecionados e autor responsável será informado até 15/jul/2018. 

ATÉ 30/jun/2018 - Solicitações de lançamento de livros. 

O responsável deve enviar a solicitação por email para prospecti.eventos@gmail.com 

 

8. Programação de atividades PROFNIT durante o XII FORTEC 2018 

Está sendo pleiteado um dia, no pré-evento ou no pós-evento, para realizar as Oficinas pedagógicas das 

disciplinas do PROFNIT e a Oficina PROFNIT-Gestão para alinhar os procedimentos da Rede 

PROFNIT. 

 

9. AV2 de 14abr18 e Avaliação de Proficiência Nacional de Inglês opcional 

O andamento foi bom, não tendo havido ocorrências excepcionais. Foi decidido manter os prazos do 

Calendário Acadêmico Nacional, de modo a alinhar toda a Rede PROFNIT. 

 

10. Representação estudantil 

Em não havendo tempo hábil, decidiu-se não abordar este ponto nesta reunião, ficando para a próxima 

reunião. 

  

11. Regulamentações de temas e atividades e ações do PROFNIT discutidas durante o Planejamento 

Estratégico 

Em não havendo tempo hábil, decidiu-se não abordar este ponto nesta reunião, ficando para a próxima 

reunião. 

  

12. Propostas de Pós-Doutoramento 

Os relatores não apresentaram o seu parecer, não sendo possível avaliar este ponto. 

http://www.profnit.org.br/pt/datas
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 13. Solicitações de credenciamento e descredenciamento 

Foram analisados os pleitos seguintes, sendo decidido por unanimidade: 

UFBA 

PERMANENTE - Paulo José Lima Juiz (http://lattes.cnpq.br/2818533344854916) 

COLABORADOR - Gabriela Silva Cerqueira (http://lattes.cnpq.br/7744455773321894)  

Considerando a inviabilidade de manutenção de docentes com base curricular desatualizada ou sem 

produção técnico-científica na Plataforma Lattes, e a consequente impossibilidade de alimentação de 

produção técnica-científica para a Plataforma Sucupira para o curso do PROFNIT, foi decidido por 

unanimidade o desligamento dos docentes nesta situação. Esta providência visa evitar prejuízos à 

avaliação da Rede PROFNIT, mas alertamos que os docentes nesta situação poderão voltar a integrar os 

quadros docentes do PROFNIT a qualquer momento, desde que tenham sua produção atualizada e 

compatível com o perfil do curso. Aproveitamos para agradecer as suas valiosas colaborações neste 

período de atuação no programa. 

IFCE 

Antonio de Barros Serra 

UFBA 

Maria Clara Barretto de Freitas Melro Braghiroli 

 

14. Critérios e cronograma de credenciamento e descredenciamento 

Em não havendo tempo hábil, decidiu-se não abordar este ponto nesta reunião, ficando para a próxima 

reunião. 

 

15. Submissão do APCN de Doutorado profissional do PROFNIT 

Em não havendo tempo hábil, decidiu-se não abordar este ponto nesta reunião, ficando para a próxima 

reunião. 

 

16.Formulário word, formulário Google e fluxo de defesa de TCC e homologação e emissão de 

diploma. 

Em não havendo tempo hábil, decidiu-se não abordar este ponto nesta reunião, ficando para a próxima 

reunião.  

 

17. Homologar pareceres da CAA sobre as propostas de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e 

alteração dos procedimentos de pareceres da CAA  

O Prof. Paulo informou que será apresentado na próxima reunião. 

 

Não havendo mais tempo hábil para os demais pontos de pauta, reunião foi encerrada às 12h03 (Horário 

de Brasília). 

A Ata foi aprovada por unanimidade na reunião de 18 de abril de 2018, com quórum qualificado.  

Por ser verdade, assinamos: 
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NOME PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

Cristina M. Quintella  

 

 

Flávia Lima do Carmo  

Glória Marinho  

Irineu Afonso Frey  

Maria das Graças Ferraz Bezerra  

Maria Hosana Conceição  

Núbia Moura Ribeiro  

Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento  

Wagna Piler Carvalho dos Santos  

Edilson Pedro Não esteve presente 

Gesil Sampaio Amarante Segundo Não esteve presente 

Josealdo Tonholo Não esteve presente 

Ricardo Rodrigues Não esteve presente 

Samira Abdallah Hanna Não esteve presente 

Silvia Beatriz Beger Uchoa Não esteve presente 

Tatiane Luciano Balliano Não esteve presente 

Tecia Vieira Carvalho Não esteve presente 

 

Original assinado e depositado no PROFNIT 


