
 

 

PROFNIT 

Polo Rio de Janeiro 

 

ATA 

Data: 17 de outubro de 2019 

Local: Agência de Inovação da UFRJ 

Hora: 14:00 

Tipo de reunião: CAI  

Secretário: Presencial 

Participantes: Estevão Freire, Flávia Lima do Carmo, Suzana Borschiver, Biancca Castro, 

Raquel Cristina Gomes Silva (representante discente) 

-----Pauta----- 

 

1. Credenciamento/descredenciamento docente; 

2. Homologação de bancas e Oficina profissional. 

3. Demanda de alunos; 

4. Assuntos gerais. 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

1. Credenciamento/descredenciamento docente 

 

O professor Estevão relatou que em contato telefônico com a professora Wagna (IFBA), não havia 

recebido resposta formal referente à lista de docentes permanentes, colaboradores e visitantes, enviada em 

fevereiro de 2019. A prof. Wagna relatou que a CAN sugeriu alterações na lista enviada, considerando um 

alto número de colaboradores e a baixa produção científica de parte do corpo docente. O prof Estevão 

argumentou que era necessário a inclusão de professores mesmo com baixa produção, pois eles orientavam 

alunos e tinham participação efetiva nas disciplinas. Frente a isso, a prof. Wagna disse para que fosse 

enviada a Ata da CAI onde constasse a lista de professores e as justificativas respectivas. Portanto o 

professor Estevão colocou em discussão para os presentes a lista de nomes de professores permanentes e 

colaboradores. Após discussão foram relacionados e aprovados os seguintes nomes: 

 

Quadro permanente: 

- Biancca Scarpeline de Castro (UFRRJ) 

- Estevão Freire (UFRJ) 

- Flavia Lima do Carmo (UFRJ) 

- Kone Prieto Fortunato Cesário (UFRJ) 

- Maria Cecilia Junqueira Lustosa (UFRJ) 

- Maria Antonieta Peixoto Gimenes Couto (UFRJ) 

- Renata Angeli (UEZO) 

- Ricardo Carvalho Rodrigues (INPI) 

- Suzana Borschiver (UFRJ) 

- Verônica Lagassi (UFRJ) 

 

 

Quadro colaborador: 

- Adelaide Antunes (INPI) 

- Carlos Augusto Santos da Silva Thomaz (UFRJ) 

- Eduardo Gonçalves Serra (UFRJ) 

- Martha Teresa Pantoja de Oliveira Castro (UFRRJ) 

 

Os professores Julia Paranhos (UFRJ), Eduardo Winter (INPI) Rita de Cássia Pinheiro Machado (INPI), 

Magda Lauri Gomes Leite (CEFET/RJ) e Cristina de Souza (CEFET/RJ) haviam solicitado desligamento 



oficialmente do Programa. 

 

A inclusão da profa. Maria Antonieta como membro do quadro permanente justifica-se pela produção 

acadêmica (http://lattes.cnpq.br/6932332009485079)  e pela colaboração na disciplina Metodologia da Pesquisa 

Científico-Tecnológica e Inovação; a inclusão do prof. Eduardo Serra (http://lattes.cnpq.br/5563796741445659) 

justifica-se pela experiência na área de Metodologia Científica e pela colaboração que tem dado na mesma 

disciplina. Igual justificativa se aplica à professora Verônica Lagassi (http://lattes.cnpq.br/8540066288322066) na 

disciplina Conceitos e Aplicações em Transferência de Tecnologia. A inclusão da professora Maria Cecília 

se justifica pela ampla experiência na área de inovação (http://lattes.cnpq.br/2773042208823336) e pela experiência 

docente no Ponto Focal UFAL. Segue anexa a esta Ata, Oficio à CAN solicitando redistribuição da 

referida professora do Ponto Focal UFAL para o Ponto Focal UFRJ. 

 

O professor Estevão ficou de entrar em contato com o prof. Tonholo para discutir a participação do 

CEFET/RJ no Profnit, haja vista que as duas docentes da instituição solicitaram desligamento do 

Programa.  

 

2. Homologação de bancas e Oficina Profissional. 

 

Os relatórios de Oficina Profissional dos alunos abaixo relacionados foram aprovados: 

- Leandro Rafael Largura 

- Raquel Cristina Gomes Silva 

 

A banca de defesa de defesa de Exame de Qualificação do aluno Leonardo Fernandes Micaelo foi 

aprovada com os seguintes membros: Biancca Scarpeline de Castro (orientador), Maria Cecília Junqueira 

Lustosa (membro titular interno) e Claudia Inês Chamas (membro titular externo), Renata Angeli (suplente 

interno) e Carlos Augusto Young (suplente externo) para o dia 12/11/2019. 

 

O aluno Edilson Nolaço dos Santos solicitou a aprovação da banca examinadora para defesa do TCC, 

constituída por: 

Estevão Freire (orientador), Biancca Scarpeline de Castro, UFRJ (membro titular interno), Patrícia Pereira 

Peralta, INPI (membro titular externo), Flavia Lima do Carmo (membro suplente interno) e Rita de Cássia 

Pinheiro Machado (membro suplente externo), para o dia 13/11/2019. A banca está constituída 

adequadamente conforme as Normas acadêmicas do Profnit. Aprovado. 

 

O aluno Leandro Largura solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, constituída 

por: 

Dr. Flávia Lima do Carmo (Presidente-Orientador). 

Dr. Estevão Freire (Titular interno) 

Dr. Thatiana Verônica Rodrigues de Barcellos Fernandes (Titular externo) 

Dr. Prof. Martha Pantoja (Suplente interno) 

Dr. Sabrina Dias (Suplente externo) 

A banca está constituída adequadamente conforme as Normas acadêmicas do Profnit. Aprovado. 

 

A aluna Fernanda Maia Reis solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, 

constituída por: 

Dr. Flávia Lima do Carmo (Presidente-Orientador). 

Dr. Martha Pantoja (Titular interno) 

Dr. Magda Lauri Gomes Leite (Titular externo) 

Dr. Prof. Biancca Scarpeline de Castro (Suplente interno) 

Dr. Celeste Emerick (Suplente externo) 

A banca está constituída adequadamente conforme as Normas acadêmicas do Profnit. Aprovado. 

 

http://lattes.cnpq.br/6932332009485079
http://lattes.cnpq.br/5563796741445659
http://lattes.cnpq.br/8540066288322066
http://lattes.cnpq.br/2773042208823336


Homologação de bancas aprovada ad referendum em 25/07/2019 

 

CANDIDATO: Marcelo Oliveira de Souza 

BANCA EXAMINADORA: Prof. Ricardo Carvalho Rodrigues (Presidente da Banca) 

                                                Profª. Adelaide Maria de Souza Antunes (Co-orientador) 

Prof. Estevão Freire (Membro Interno da Banca) 

                                                Dr. Helmar Alvares (Membro Externo da Banca) 

 

Titulo do trabalho: “REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTE ENVOLVENDO INVENÇÕES 

IMPLEMENTADAS POR PROGRAMAS DE COMPUTADOR: ANÁLISE DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

FORMULADAS DURANTE O EXAME SUBSTANTIVO NO BRASIL” 

" 

Local: INPI, Horário de início: 14:00h 

 

CANDIDATO: Paula Ribeiro Soares Ferreira 

BANCA EXAMINADORA: Prof. Ricardo Carvalho Rodrigues (Presidente da Banca) 

                                                Profª. Adelaide Maria de Souza Antunes (Co-orientador) 

Prof. Estevão Freire (Membro Interno da Banca) 

                                               Dr. Cristina de Souza Mendes D’Urso (Membro Externo da Banca) 

                                               Dr. Alexandre Guimarães (Membro externo Suplente) 

 

Título do trabalho: “ESTRATÉGIAS DE CONTORNO DE BARREIRAS PATENTÁRIAS PARA 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO BRASIL” 

 

Local: INPI, Horário de inicio: 10:00h 

 

 

3.Demanda de alunos. 

 

a) Disciplina Seminário Integrador 

Os seguintes alunos enviaram certificados de participação no ENAPID e, portanto, estão aprovados na 

disciplina Seminário Integrador: 

- Ítalo de Paula Casemiro, Sandra Brites, Mateus Santos Berriel, Paulo Miranda Gomes, Igor Alessandro 

dos Santos. 

Os alunos Suzi Abreu Barbosa e Luciana Messias Xavier participaram do 5o. Seminário Internacional 

sobre Análise de Dados na Administração Pública, evento de 21h. Aprovado. 

A aluna Luciana Messias Xavier participou do Workshop de Economia Circular, de 6h. Aprovado. 

 

b) Validação de disciplinas: 

 

A aluna Maísa Magalhães de Alcantara solicitou inscrição na disciplina “Gestão Pública, Propriedade 

Intelectual e Desenvolvimento”, de 2 créditos (30h) do Programa de Pós-graduação do Instituto de 

Economia em 15/08/2018. A aluna teve aprovação na disciplina com nota 9,1 (declaração da Secretaria do 

Programa de Pós-graduação do IE/UFRJ). Tendo sido analisado a ementa e o conteúdo programático, 

verificou-se que a disciplina se enquadra no escopo do Profnit, sendo válida como disciplina eletiva. 

Aprovada.  

 

O aluno Edilson Nolaço dos Santos, solicitou em 07/03/2018 a inscrição em disciplina optativa para 

completar o número de créditos de disciplinas optativas do Profnit. Para que o aluno cursasse a disciplina 

na época era necessário a comprovação de matrícula em Programa de Pós-Graduação stricto sensu 

externo à UFMG e a recomendação do Professor orientador. Tendo em vista que a disciplina intitulada  

“Organização Mundial do Comércio e Propriedade Intelectual: Perspectivas para o Brasil” é pertinente 

ao tema de estudo de dissertação do aluno, o orientador Estevão autorizou o mesmo a cursar a disciplina, 

já que havia um prazo para o aluno protocolar o requerimento junto à UFMG. Como o assunto não fez 

parte da pauta das reuniões seguintes da CAI e o mesmo obteve aprovação na disciplina com conceito A, 

solicita-se homologação da validação da disciplina em caráter excepcional, já que o mesmo está com 



defesa marcada para o próximo dia 13/11. Aprovado, com a ressalva que a validação das próximas 

disciplinas passe normalmente nas instâncias pertinentes. 

 

Aprovação da validação da disciplina eletiva cursada fora do Profnit, ad referendum em 25/07/2019 

 

O aluno Marcelo Oliveira de Souza, CPF 081.980.797-42 cursou a disciplina “Patentes” como aluno 

especial do curso de Mestrado Profissional em PI e Inovação entre 04/2018 e 07/2018. O aluno solicitou a 

validação em 2018, quando estava cursando a disciplina, mas o assunto não foi deliberado nas duas 

reuniões da CAI que ocorreram após o pleito. Após analisar a ementa da disciplina cursada pelo aluno e a 

ementa da disciplina obrigatória Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI), do Profnit, 

verificou-se que a disciplina cursada pelo aluno tem 75% de equivalência.  

 

4. Assuntos gerais. 

 

a) Site do Profnit – o Site do Profnit continuará hospedado no site da Microbiologia e está sendo 

atualizado.  

 

b) O professor Estevão juntamente com a professora Flavia ficaram de agendar uma reunião com a 

PR2 para discutir aspectos relacionados ao funcionamento do Profnit, como por exemplo, uma 

secretaria dedicada, apoio da UFRJ e perspectivas futuras. 

 

 

Por ser verdade, assinamos:  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


