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Data: 24 de junho de 2021 

Local: Google Meet (meet.google.com/aeg-ofts-mpq) 

Hora: 14:00 

Tipo de reunião: CAI – Ordinária 

Secretário:  

Participantes: Estevão Freire, Maria Cecilia Junqueira Lustosa, Adelaide Maria de Souza 

Antunes, Martha Teresa Pantoja de Oliveira Castro, Suzana Borschiver, 

Renata Angeli, Sandra Brites (representante discente) 

-----Pauta----- 

Expediente: 

 

1. Aprovação atas de fevereiro, março e abril/2021; 

2. Solicitação de descredenciamento - prof. Kone Cesário e prof. Adelaide Antunes; 

3. ENA 22 - vagas para o Ponto Focal UFRJ; 

4. Oficina de Boas Práticas - atividades do Ponto Focal (assíncronas) - cumprimento de carga horária; 

5. Demandas de alunos; 

6. Assuntos gerais. 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

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

 

1.Aprovação atas de fevereiro, março e abril/2021 
 

O prof. Estevão colocou em votação a a provação das atas das reuniões da CAI de fevereiro, março e abril de 2021. 

Não havendo manifestações contrárias, todas foram consideradas aprovadas.  

 

2.Solicitação de descredenciamento - prof. Kone Cesário e prof. Adelaide Antunes 

 

Em 30 de abril de 2021, a prof. Kone enviou ofício à Coordenação do Ponto Focal PROFNIT -UFRJ, 

requerendo o descredenciamento em definitivo do programa de mestrado profissional do PROFNIT – 

UFRJ e notificação para abstenção de uso de criação autoral nos termos da Lei 9610/98. Prezados, A 

professora no ofício requer, no prazo de 30 dias, contados da publicação do desligamento que sejam 

retirados dos websites e qualquer outro meio de divulgação, quaisquer informações relativas ao nome e 

dados pessoais da referida professora, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, requer à 

coordenação nacional da disciplina de propriedade industrial na pessoa da prof. Renata Angeli que retire 

de circulação e para todos os pontos focais, os slides e textos de autoria da referida professora, sendo eles 

os originais ou aqueles modificados textual ou visualmente, sem autorização prévia da referida professora, 

sob pena de violação da Lei de Direitos Autorais. 

Deliberação: Foi acatada a solicitação da prof. Kone quanto ao seu desligamento do Profnit, e em relação 

ao material constante dos slides, a professora Renata ficou de tomar as providências cabíveis. 

Em relação aos orientandos da prof. Kone, foi definido o que segue: 
a. aluna SUZY ABREU BARBOSA SOARES DA SILVA ficará sob a orientação da professora Renata Angeli 

que exerce a função de coorientadora, podendo o professor Carlos Augusto assumir como membro da UFRJ 

a orientação; 

b. aluno IGOR ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS trancou a matrícula (ofício enviado à Coordenação 

em 03/05/2021). 

c. O aluno Marcelo Campos D’Aguila ficará sob a orientação excepcional do prof. Estevão (na ausência de 

professor para orientar do quadro pertencente à UFRJ), depois passará para exclusiva do professor Rogério 

Filgueira, em vias de ser credenciado no programa.  

http://meet.google.com/aeg-ofts-mpq


d. A aluna Claudia Zeraik, deverá ser orientada pela professora Veronica Lagassi. 

Em ofício enviado à Coordenação do Ponto Focal em 07 de junho de 2021, a prof. Adelaide solicita 

desligamento do Profnit a partir da defesa de mestrado da sua orientanda Livia Vieira Villela (previsão 

para novembro de 2021), devido a inúmeras atividades junto ao INPI, órgão que a referida professora atua 

como especialista sênior em tempo integral. 
Deliberação: Acatada a solicitação da prof. Adelaide. 

 

3.ENA 22 - vagas para o Ponto Focal UFRJ 

 

Foi solicitado pelo prof. Estevão o número de alunos que cada professor do Programa poderia orientar no próximo 

ano. Após discussão, foi definido o número de 12 alunos, que se constituiria no número de vagas para o próximo 

Exame Nacional de Acesso de 2022. 

 

4. Oficina de Boas Práticas - atividades do Ponto Focal (assíncronas) - cumprimento de carga 

horária. 
 

O prof. Estevão citou alguns aspectos discutidos na II Oficina de Boas Práticas que seriam aplicáveis ao nosso Ponto 

Focal. De posse da lista de presença, será encaminhado para a coordenação para a distribuição dos certificados.  

 

5. Demandas de alunos 

Os alunos da turma de 2020 apresentaram seus projetos de mestrado na disciplina SEM (Seminários de 

Projetos de Mestrado), coordenados pela prof. Cecilia Lustosa e Estevão Freire e todos foram aprovados 

após apresentar seus projetos diante de uma banca formada por professores do Profnit/UFRJ e de outros 

Pontos Focais convidados. Segue a lista de alunos: Marcelo d´Águila (8,5); Ricardo Nascimento (9,2); Ana 

Paula Pavoni (8,4); Ana Paula Dantas (8,4), Eduardo Albuquerque (8,8); Claudia Zeraik (7,9); Franco 

Barese (8,2) e Claudio Simões (8,2). 

 

O aluno Marcelo d´Águila solicita constituição de banca de Exame de Qualificação, datada de 21/06. A 

previsão da defesa é 23/07. 

1. Dr. Estevão Freire (Presidente-Orientador); Prof. Dr. Rogério de Andrade Filgueiras (Titular 

interno); Prof. Dr. Adriana Campos Moreira Britto (Titular externo,  Fiocruz); Prof. Dra. 

Renata Angeli (Suplente interno) e Prof. Dr. Claudio Damasceno Pinto (Suplente externo, 

Fiocruz).  

Deliberação: Aprovado. 

 

6. Assuntos gerais. 

 

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

a reunião. 

 

Por ser verdade, assinamos, 
 

 
Prof. Estevão Freire 

Coordenador do Ponto Focal Profnit/UFRJ 

 

 

 

 
 


