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Data: 16 de setembro de 2020 

Local: sala Virtual do Google Meet  

Hora: 13:30h 

Tipo de reunião: CAI – Ordinária 

Secretário:  

Participantes: Estevão Freire, Maria Cecilia Junqueira Lustosa, Carlos Augusto Silva dos 

Santos Thomaz, Adelaide Maria de Souza Antunes, Martha Teresa Pantoja 

de Oliveira Castro, Suzana Borschiver, Kone Furtunato Cesário, Flavia ima 

do Carmo, Renata Angeli, Sandra Brites (representante discente) 

-----Pauta----- 

1. Prazo para exame de qualificação. 

2. Alunos de outros pontos focais - cursar disciplinas no ponto focal UFRJ. 

3. Demandas dos alunos. 

4. Assuntos gerais. 
 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

O professor Estevão após as boas-vindas a todos iniciou a reunião: 

1. Prazo para exame de qualificação – O prof. Estevão esclareceu que de acordo com a Res. CEPG 03 de 

24/040/2020, e a contagem de tempo para defesa de dissertação ou Tese está suspensa até o final do período 

de excepcionalidade, que será informado novamente pelo CEPG com pelo menos 60 dias de antecedência. 

Explicou que os prazos dos exames de qualificação ficam com isso mais dilatados, o que não exime o aluno 

de realizá-lo quanto antes for possível, em acordo com seu orientador.  

2.  Alunos de outros pontos focais - cursar disciplinas no ponto focal UFRJ – Foi aberto pela Secretaria do 

Profnit um formulário Google Forms para que os coordenadores de Pontos Focais possam informar se os 

professores abririam vagas para que alunos de outros pontos focais pudessem cursar disciplinas, 

considerando as dificuldades impostas por esse período de excepcionalidade. Foram definidos que as 

disciplinas de MET e PROSP poderiam receber alunos. 

3. Demanda dos alunos – O aluno Igor Alessandro Dantas dos Santos solicita mudança de tema de TCC. O 

tema inicialmente proposto foi “Manual de registro de marcas para surdos”. O novo tema, é “O grau de 

distintividade necessário ao registro de elementos de uso comum ou de baixa distintividade – Art. 124, VI, 

LPI”. A solicitação de alteração foi aprovada pelas orientadoras Renata Angeli e Kone Cesário. Aprovado 

por unanimidade. 

Não havendo outros assuntos a tratar, o prof. Estevão agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a 

reunião. 

 

Por ser verdade, assinamos:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


