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ATA DA 

51ª REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA NACIONAL (CAN) 

DATA: 23 de Maio de 2018, 9h30 [horário de Brasília] 

LOCAL: MCONF/RNP 

 

CAN – Quórum - 7 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 

Ausente 

Ausente 

Presente 

Josealdo Tonholo 

Sílvia Uchôa 
Coordenador do Ponto Focal Sede UFAL 

Presente 

Presente 

Wagna Piler Carvalho dos Santos 

Pierre Barnabé 

Coordenação Nacional da Disciplina Conceitos e 

Aplicações de Propriedade Intelectual (PI) 

Ausente 

Ausente 

Técia Vieira carvalho 

Tatiane Luciano Balliano 

Coordenação Nacional da Disciplina Conceitos e 

Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT) 

Ausente 

Ausente 

Núbia Moura Ribeiro 

Ricardo Rodrigues 

Sílvia Beatriz Uchôa 

Coordenação Nacional da Disciplina Prospecção 

Tecnológica (PROSP) 

Ausente 

Ausente 

Presente 

Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 

Samira Hanna 

Carlos Ricardo Maneck Malfatti 

Coordenação Nacional da CAA e da Disciplina 

Seminário de Projeto de Mestrado (SEM) 

Ausente 

Presente 

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. Calendário de reuniões da CAN para 2018 - revisão de dias de reuniões 

- Transferir as reuniões para 5a feira de manhã de acordo com a disponibilidade dos participantes 

[Relatora: Secretaria] 

2. Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES [Relatora: Cristina]  

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

Tonholo] 

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

[Relatores: Samira Hanna e Paulo Gustavo] 

5. Edital de fluxo contínuo para adesão de novos pontos focais do PROFNIT (Fase III) [Relatora: Graça] 

6. Congresso Internacional do PROFNIT [Relator: Tonholo] 

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

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

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

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

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

Irineu] 

O que ocorrer 

Aprovação da ata desta reunião. 

 

Expediente 

Não houveram manifestações. 
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1. Calendário de reuniões da CAN para 2018 - revisão de dias de reuniões 

Após a consulta pelo DOODLE do melhor dia para reuniões, foi escolhida por unanimidade dos 11 

respondentes a quinta-feira pela manhã. Foi assim decidido que as reuniões ordinárias ocorrerão a partir 

de hoje, quinzenalmente, nas quintas feiras pela manhã, das 9h30 às 11h30. 

Foi decidido alterar o Calendário Acadêmico Nacional alterando as datas das reuniões da CAN. 

 

2. Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES 

A CAPES enviou a minuta do convênio com o FORTEC (Processo nº 23038.007019/2018-92) visando o 

acesso aos seus periódicos, de acordo com as suas normas e com a Portaria 74 de 05abr2017. É necessária 

a indicação formal, por meio de ofício assinado pelo dirigente da instituição, de dois servidores que terão 

acesso ao Sistema AdminIP como Administradores Institucionais. 

Foi decidido por unanimidade recomendar à Diretoria do FORTEC os nomes dos Coordenadores 

Nacionais da disciplina PROSP, a saber: Núbia Moura Ribeiro, Ricardo Rodrigues, e Sílvia Beatriz 

Uchôa. 

 

3. Exame Nacional de Acesso PROFNIT 2018/2 para os Pontos Focais ainda não atendidos 

Já foi encerrado o período de validação para homologação das inscrições. Já foi disponibilizado em 

Google Drive o material da Etapa 1 - Prova Nacional, devendo ser enviada ainda hoje o Cadernos de 

Questões da Prova Nacional. Foram mostrados os números preliminares. 

Registra-se a participação de todos os Pontos Focais na elaboração das Questões da Prova Nacional. 

Registra-se ainda o emprenho do Ponto Focal do IFCE, coordenado pelo Prof. André Carneiro de Araújo, 

no ajuste do sistema de leitura automáticas das Folhas de Resposta da Prova Nacional. 

Hoje de tarde ocorrerá uma reunião da Comissão de Seleção do ENA18 Suplementar para finalizar a 

articulação da Rede PROFNIT para aplicar a Prova Nacional da Etapa 1 do ENA18 Suplementar no 

sábado 26 de maio de 2018, às 14h00 (horário de Brasília). 

 

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

A CAA está com uma demanda de trabalho muito grande e precisa de mais participantes nos seus 

processos, que sejam responsáveis pelos procedimentos. Assim sendo, houve manifestação de interesse de 

contribuir nessa coordenação de Carlos Ricardo Maneck Malfatti que passa, a partir de agora, a fazer 

parte da Coordenação da CAA. 

Foram analisadas e aprovadas por unanimidade as seguintes propostas de TCC. 

 

Ponto Focal Discente Orientadores Tema Produto de TCC 

IFCE 

Juliana dos 

Santos 
Andrade 

Marcia 

Helena Niza 

Ramalho 
Sobral 

Parceria Incubadora e NIT: 

Fortalecendo a Transferência e 

Empreendedorismo Inovador das 
ICTs Cearenses 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

UFSC 
Adriana 

Cardozo da 
Silva 

Irineu Afonso 
Frey 

Análise dos métodos de valoração 

de propriedade intelectual em um 
portfólio de patentes 

• Elaboração de projetos de inovação tecnológica, 
projeto de aplicação ou adequação tecnológica,  

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

UFSC 
Ana Paula 
Colombo 

Araken Alves 
De Lima 

A gestão de marcas como fator 
estratégico no processo de inovação 

• Desenvolvimento de aplicativos e materiais 

didáticos e instrucionais e de produtos, processos 
e técnicas,  

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 
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Ponto Focal Discente Orientadores Tema Produto de TCC 

UFSC 

Arno 

Ribeiro 
Rocha 

Patrícia de 

Oliveira 
Areas 

Análise jurisprudencial do tribunal 

de justiça de Santa Catarina acerca 

dos critérios de fixação do quantum 

indenizatório decorrentes de 
contrafação de marcas 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (submetidas a revistas) (mínimo 
QUALIS B1),  

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 
Deise 

Carolina de 
Souza Silva 

Clarissa 

Stefani 
Teixeira 

Governo inteligente 

• Elaboração de artigos originais e publicações 

tecnológicas (submetidas a revistas) (mínimo 
QUALIS B1),  

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 

Gabriela 

Terezinha 
Luchese 

Irineu Afonso 

Frey 

O simulador tributário como 

ferramenta estratégica para análise 

dos benefícios proporcionados pela 
Lei do Bem 

• Elaboração e encaminhamento de pedidos de 
registros de propriedade intelectual, bem como 

depósito de software livre em repositório 

reconhecido ou obtenção de licenças alternativas 
ou flexíveis para produção intelectual, desde que 

demonstrado o uso pela comunidade acadêmica 
ou pelo setor produtivo,  

• Elaboração de artigos originais e publicações 

tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 
Ilson dos 

Santos 

Mario 

Steindel 

Proposta de uma Política de 

inovação da UFFS baseada no 

Balanced Scorecard - BSC 

considerando sua característica 
multicampi em multiestados. 

• Elaboração de processos de gestão de inovação e 

suas políticas,  

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 

Jatyr 

Ranzolin 
Junior 

Clarissa 

Stefani 
Teixeira 

Análise das transferências de 

tecnologia de patentes não 
deferidas. 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 
Luciano 
Benvenuti 
Roncalio 

Silvio 
Antônio 
Ferraz Cário 

Implicações da Propriedade 

Intelectual para a composição do 
portfólio de investimentos dos 

gestores de capital de risco em 
Santa Catarina 

• Elaboração de manuais de operação técnica, 

protocolo experimental ou de aplicação ou 
adequação tecnológica, 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 

Marcelo 

Silva 
Cavallazzi 

Patrícia de 

Oliveira 
Areas 

O papel do INPI nos contratos 

internacionais de transferência de 
tecnologia 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 
Marcelo de 
Melo Silva 

Andréa 

Maristela 

Bauer 
Tamanine 

Redação de patentes brasileiras: um 

estudo sobre padrões e estratégias 
de escrita do quadro reivindicatório 

• Elaboração de manuais de operação técnica, 
protocolo experimental ou de aplicação ou 
adequação tecnológica,  

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

• dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 

Maria 

Carolina 

Zanini 
Ferreira 

Clarissa 

Stefani 
Teixeira 

Licenças como mecanismos de 

compartilhamento de conhecimento 
em incubadoras 

• Elaboração de manuais de operação técnica, 

protocolo experimental ou de aplicação ou 
adequação tecnológica,  

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 

Scheila 

Pricila 
Simon 
Neres 

Araken Alves 

de Lima 

Sistema de Registro Internacional 

de Marca 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 

Mariana 

Eleutério 
Ribeiro 

Irineu Afonso 
Frey 

Proposta de software para 

apresentação do portfólio 

tecnológico da Universidade 
Federal de Santa Catarina 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UFSC 
Tiago 
Giuriatti 

Eduardo Luiz 

Gasnhar 

Moreira 

Mapa tecnológico acerca do 

potencial da nanotecnologia ao 

desenvolvimento de fármacos no 

Brasil 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UNICENTRO 

Cliver 

Lucas 
Silveira 
Campos 

Maico Taras 

da Cunha 

Certificação de viabilidade 

patentária de depósitos de patentes 

para que instituição de ensino 

superior a possam usá-las como 
critério de avaliação 

• Elaboração de processos de gestão de inovação e 

suas políticas 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 
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Ponto Focal Discente Orientadores Tema Produto de TCC 

UNICENTRO 

Elaine 

Silva 
Ramos 

Paulo 

Rogério Pinto 
Rodrigues 

Cartilha de propriedade intelectual 

para profissionais 
de saúde 

• Desenvolvimento de aplicativos e materiais 

didáticos e instrucionais e de produtos, processos 
e técnicas 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

UNICENTRO 
Gilson 

Ribas 
Campos 

Everson do 

Prado 
Banczek 

Formação empreendedora: o papel 
da UNICENTRO no cenário atual 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UNICENTRO 

Graziela 

Pilati de 
Lima 

André 

Lazarin 
Gallina 

hevea brasiliensis: Prospecção 

tecnológica para a produção de 
biodiesel, etanol e antioxidantes 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

• Dissertação (não deve ser o único produto) 

UNICENTRO 

Cesar 

Giovani 

Colini 
Gonçalves 

Vanessa 

Ishikawa 
Rasoto 

Cidades intensivas em inovação – 

estudo do caso de Pato Branco 
• Elaboração de artigos originais e publicações 

tecnológicas (mínimo QUALIS B1) 

UNICENTRO 
Franciele 

Klosowski 
de Freitas 

Marlete 

Beatriz 
Maçaneiro 

Estudo sobre gestão de portfólio de 

pedidos de patentes 

de invenção na Universidade 
Federal do Paraná 

• Elaboração de processos de gestão de inovação e 
suas políticas 

• Elaboração de artigos originais e publicações 
tecnológicas (mínimo QUALIS B3) 

 

A CAA enviara a lista das pendencias de avaliação para serem analisadas na próxima reunião da CAN. 

A CAA informou que foi realizada uma visita técnica à CAI UFPE e que existia falta de documentação 

referente aos planos de trabalho de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso da Turma 2016, que 

somente foram obtidos após várias solicitações diretas. Registra que existe dificuldade de comunicação 

com a Coordenação do Ponto Focal UFPE. Recomenda ainda que esse seja um item de implicação direta 

na autorização de participação no ENA19 com novas vagas, a depender do envio referente à Turma 2017. 

 

5. Edital de fluxo contínuo para adesão de novos pontos focais do PROFNIT (Fase III) 

Foi informado que aguardamos o resultado do Ad Referendum do CG para ser publicado. 

Será programada uma reunião do CG durante o evento Congresso Internacional do PROFNIT – 

ProspeCT&I 2018. 

 

6. Congresso Internacional do PROFNIT – ProspeCT&I 2018 

Está em fase de fechamento da programação detalhada. Aguardamos ainda a posição das agências de 

fomento (CAPES, CNPq, FAPEAL) para ver o que é possível realizar. 

 

7. Programação de atividades PROFNIT durante o XII FORTEC 2018 

Aguarda-se ainda a resposta à proposição enviada anteriormente 

 

8. Propostas de Pós-Doutoramento 

Foi decidido incluir na homepage do PROFNIT os dados mais detalhados como nomes, datas de início e 

final, IES, supervisor, tema, etc. 

Não foram submetidas propostas que tenham passado pelos procedimentos regulares da rede PROFNIT. 

 

9. Solicitações de credenciamento e descredenciamento 

Não houveram solicitações. 
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10. Critérios e cronograma de credenciamento e descredenciamento 

Conforme anteriormente decidido pela CAN, o credenciamento e descredenciamento ocorre em fluxo 

contínuo por demanda das CAI dos Pontos Focais.  

O Recredenciamento estará sendo iniciado em breve, conforme definido anteriormente pela CAN, ainda 

antes do ENA19, dado que estamos fechando o primeiro ciclo, estando se formando os alunos da Turma 

2016. Está ainda em elaboração a minuta do documento que deve ser apreciado e publicado em breve. 

Foi decidido por unanimidade elaborar a minuta de regras de recredenciamento, credenciamento e 

descredenciamento, tendo sido designados Hosana e Carlos Malfatti. O cronograma é:  

Junho de 2018 – minuta elaborada e aprovada na CAN; 

Julho de 2018 – publicada; 

Agosto de 2018 – receber solicitações dos docentes; 

Setembro de 2018 – deliberar na CAN e condicionar o número das vagas do ENA19; 

Janeiro de 2019 – início da validade do recredenciamento. 

Estas datas de recredenciamento serão inseridas no Calendário Acadêmico Nacional. 

 

11. Submissão do APCN de Doutorado profissional do PROFNIT 

Foi decidido fazer uma reunião presencial em Maceió durante o ProspeCT&I 2018, com convidados 

experientes. 

 

O que ocorrer 

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

reunião. 

 

Não havendo mais tempo hábil para os demais pontos de pauta, reunião foi encerrada às 12h08 (Horário 

de Brasília). 

A Ata foi aprovada por unanimidade na reunião de 23 de maio de 2018, com quórum qualificado.  

Por ser verdade, assinamos: 

NOME PARTICIPAÇÃO 

Cristina M. Quintella  

Flávia Lima do Carmo  

Glória Marinho  

Josealdo Tonholo  

Maria das Graças Ferraz Bezerra  

Maria Hosana Conceição  

Samira Abdallah Hanna  

Silvia Beatriz Beger Uchoa  

Tecia Vieira Carvalho  

Edilson Pedro Não esteve presente 
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NOME PARTICIPAÇÃO 

Gesil Sampaio Amarante Segundo Não esteve presente 

Irineu Afonso Frey Não esteve presente 

Núbia Moura Ribeiro Não esteve presente 

Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento Não esteve presente 

Ricardo Rodrigues Não esteve presente 

Tatiane Luciano Balliano Não esteve presente 

Wagna Piler Carvalho dos Santos Não esteve presente 

 

Original assinado e depositado no PROFNIT 


