
 

 

PROFNIT 

Polo Rio de Janeiro 

 

ATA 

Data: 26 de junho de 2019 

Local: INPI - Sala de reuniões, 17º andar  

Hora: 13:30 

Tipo de reunião: CAI  

Secretário: Presencial 

Participantes: Estevão Freire, Flávia Lima do Carmo, Rita Pinheiro Machado, Ricardo C. 

Rodrigues, Suzana Borschiver, Kone P. F. Cesário e Raquel Cristina Gomes 

Silva (representante discente) 

-----Pauta----- 

 

- Eleição para coordenação da CAI; 

- Demandas de alunos; 

- Assuntos gerais. 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

1. Inicialmente foi dada a palavra aos presentes.  

A professora Suzana Borschiver fez questão que constasse em ata o seu descontentamento em relação à 

duas alunas sob sua orientação, que estando atrasadas em relação aos respectivos trabalhos de dissertação, 

escreveram um artigo que não tinham ligação com seus trabalhos. A professora considerou falta de 

comprometimento das alunas com os seus trabalhos de dissertação; embora o artigo não tivesse o seu 

nome na co-autoria, o que seria aceitável já que está fora do escopo da orientação, as alunas dedicassem 

tempo a algo fora do cronograma de trabalho de dissertação das mesmas. 

Diante do descontentamento dos docentes do Profnit do Ponto Focal Rio de Janeiro face ao atraso 

constante do andamento dos trabalhos de dissertação dos alunos, evidenciada pelo grande número de 

pedidos de prorrogação de defesa tanto de Exame de Qualificação quanto de Trabalho de Conclusão, a 

professora Adelaide Antunes sugeriu que os todos os alunos do Profnit Ponto Focal UFRJ elaborassem um 

relatório de acompanhamento trimestral de atividades que seria apresentado em no máximo 10 minutos 

para dois professores, já a partir de agosto do corrente.  

 

2. Eleição para a coordenação da CAI. 

O coordenador Estevão relatou aos presentes que ainda não recebeu retorno da CAN a respeito da lista de 

docentes permanentes, colaboradores e descredenciados que havia sido enviada. Por isso, sugeriu adiar a 

eleição, haja vista a baixa representatividade e não atualização da lista de professores votantes, o que foi 

aprovado pelos presentes. O professor ficou de entrar em contato com a CAN para verificar a aprovação da 

nova lista enviada. 

 

3. Demandas dos alunos. 

- Aprovação da disciplina Oficina Profissional para: Leandro Rafael Rabello Largura, Maísa Magalhães 

de Alcantara, Marlúcia dos S. Cavalcante de Alencar Pinto e Raquel Cristina Gomes Silva (Formulários 

em anexo). 

- Aprovação do adiamento da defesa de qualificação para: Maísa Magalhães de Alcantara e Raquel 

Cristina Gomes Silva (Formulários em anexo). 

- Aprovação de Banca Examinadora de Defesa Final para: Alberto Modesto de Almeida Rogers, 

Beatriz Vergaça Castro, Francisca Aline Lopes da Silva, Marcelle Talone Madruga e Rodrigo Cantarino 

Carneiro Garcia (Formulários em anexo). 

- Aprovação de Banca Examinadora de Qualificação para: Monique Vieira Xavier, Leandro Rafael 

Rabello Largura (Formulários em anexo). 

 



- Demanda dos alunos da turma III: 

 

1.Foi solicitado um retorno sobre a solicitação de senha do Orbit realizada online (Google Forms). 

Deliberação: os alunos deverão contactar a secretaria do Fortec. 

 

2. Aprovação final da CAN referente à disciplina Seminário de Projetos, mais lançamento da nota final no 

sistema.  

Deliberação: o professor Estevão, responsável pela disciplina se comprometeu a enviar o formulário para 

a CAN até dia 29/06. 

 

3. Foi solicitado um retorno da informação sobre equivalência de disciplina eletiva realizada no INPI, 

aluno Diego Machado – o material havia sido enviado para o email do professor Estevão no dia 27/03/19. 

Raquel reenviou em 26/06/19.  

Resposta: o professor Estevão ficou de verificar. 

 

4. Foi solicitado esclarecimentos referentes à vigência e regras para cumprimento da disciplina Seminário 

de Integração, e o responsável direto para encaminhamento das horas (certificados). A maioria dos alunos 

já completou a carga horária necessária.  

Deliberação: o prof. Estevão verificará se será válido somente o certificado ou se há necessidade de um 

relatório ou resenha. 

 

5. Lançamento no sistema SIGA da nota da disciplina de Metodologia da Pesquisa, aluna Raquel Gomes. 

A AV2 foi realizada em 09/2018.  

Deliberação: o prof. Estevão ficou de verificar.  

 

6. Em relação a forma de encaminhamento de formulário de prorrogação do prazo de Exame de 

Qualificação.  

Deliberação: o mesmo deve ser entregue na secretaria da Pós-graduação do Instituto de Microbiologia. 

 

7. O aluno Filipe Leanza solicitou validação da disciplina Oficina Profissional com base na experiência do 

mesmo em empresa de registro de PI, cujo é proprietário desde 2017  

Deliberação: o aluno deve ter um supervisor. 

 

8. O aluno Filipe Leanza solicita esclarecimento sobre a alteração das notas em seu histórico. Destaca que 

existem divergências e anexa documentos comprobatórios  

Deliberação: o prof. Estevão irá verificar. 

 

10. O aluno Leandro Almeida, busca nova orientação para seu trabalho de dissertação e alega mudança de 

tema. O aluno deve fazer o convite diretamente ao professor para a orientação, respeitando as normas da 

UFRJ e as normas acadêmicas do Profnit. Os professores presentes concordaram em escrever um ofício 

encaminhando o aluno Leandro à PR7, tendo em vista diversos relatos tanto de colegas de turma, quanto 

de professores, das dificuldades de adaptação às aulas e realização de trabalhos.  

 

11. Os documentos referentes ao Exame de Qualificação de alguns alunos, estão sendo deixados em cima 

da mesa da secretaria Safira, pois a mesma se encontra de férias até o dia 20/06. Os alunos perguntam se 

isso pode prejudicar a realização do Exame, já que há alunos com data agendada para o final do mês de 

junho e início de julho, ou seja, dentro do prazo estipulado no calendário.  

Deliberação: os alunos devem manter a entrega da documentação na secretaria da Microbiologia. 

 

12. Os alunos solicitam a possibilidade de se estabelecer uma parceria com a ABAPI, junto aos alunos 

mestrandos do PROFINIT para efetivação de cursos com desconto.  

Deliberação: o prof. Estevão ficou de verificar. 

 

13. O aluno Filipe Leanza aguarda retorno da professora Marta para sua orientação. Caso a mesma seja 

descredenciada, o aluno terá que buscar outro orientador. 

Deliberação: estamos aguardando a lista de professores atualizada da CAN. 



 

14. O aluno Leandro Largura solicita revisão na nota da disciplina NIT 703 – Conc. e Aplic. de Transf 

Tec, que não está lançada no sistema. 

 

15. Algumas das ideias trabalhadas na Oficina de Design Thinking serão abordadas pelo NIT da Agência? 

Deliberação: isso dependerá da Coordenação da Agência de Inovação. 

 

Demandas da Turma IV 

 

1. Os alunos alegam que necessitam de mais comunicação por parte da coordenação. Destacam ausência. 

Deliberação:  O Programa tem uma Secretaria para se reportar a maior parte dos problemas enfrentados 

no “dia-a-dia” dos alunos. Somente casos especiais devem ser levados a Coordenação. 

 

2. Quando não tiver professor especializado para dar a aula, acham melhor não enviar ninguém. Os alunos 

acharam que professores que ministraram às aulas de Gestão de PI e Desenho Industrial, não 

acrescentaram. Agradecem se existir a possibilidade de aula de reforço com profissionais da área. 

Deliberação: Ao final de cada disciplina do Profnit poderá ser implantado uma avaliação constando 

aspectos positivos e negativos, além de sugestões. 

 

3. Os alunos solicitam melhor explicação sobre os produtos devem ser entregues para a conclusão de 

Curso. Além disso, os alunos têm dúvidas quanto à relação de orientadores (Disponibilidade e Assunto). 

Deliberação: na aula de Metodologia já foi dada informações quanto aos produtos possíveis. Outras 

dúvidas poderão ser esclarecidas com o Coordenador ou diretamente junto aos professores do Profnit. 

 

6. Os alunos solicitam que exista um calendário de dissertações informado em site ou página no Facebook 

para que alunos de turmas posteriores possam assistir.  

Deliberação: A coordenação se encarregará de posicionar responsável para colocar às informações no site 

da Microbiologia. 

 

 

O aluno Jose Luiz Andrade Junior solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, 

constituída 

por: 

Dra. Suzana Borschiver (Presidente-Orientador). 

Dra. Renta Angeli (Titular interno) 

Dr. Carlos Frederico e Matos Chagas (Titular externo) 

Dr. Estevão Freire (Suplente interno) 

Dr. Anderson Campos Passos (Suplente externo) 

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

 

O aluno Leonardo Bonfim de Souza solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, 

constituída 

por: 

Dra. Suzana Borschiver (Presidente-Orientador). 

Dra. Renta Angeli (Titular interno) 

Dr. Carlos Frederico e Matos Chagas (Titular externo) 

Dr. Estevão Freire (Suplente interno) 

Dr. David Fernandes Cruz Moura (Suplente externo) 

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

 

O aluno Marcelo Oliveira de Souza solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, 

constituída 

por: 

Dra. Ricardo Carvalho Rodrigues (Presidente-Orientador). 

Dra. Estevão Freire (Titular interno) 

Dr. Helmar Alvares (Titular externo) 



Dr. Flávia Lima do Carmo (Suplente interno) 

Dra. Cristina de Souza Mendes DUrso (Suplente externo) 

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

 

A aluna Paula Ribeiro Soares Ferreira solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, 

constituída por: 

Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues (Presidente-Orientador). 

Dr. Estevão Freire (Titular interno) 

Dra. Cristina de Souza Mendes DUrso(Titular externo) 

Dra. Flávia Lima do Carmo (Suplente interno) 

Dr. Helmar Alvares (Suplente externo) 

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

 

O aluno Diego Costa Machado solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do TCC, 

constituída por: 

Dra. Kone Prieto F. Cesário (Presidente-Orientador). 

Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz (Titular interno) 

Dra. Verônica Lagassi (Titular externo) 

Dra. Renata Angeli (Suplente interno) 

Dr. Rogério Filgueiras (Suplente externo) 

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

 

O aluno Rodrigo Cantarino Carneiro Garcia solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do 

TCC, constituída por: 

Dra. Kone Prieto F. Cesário (Presidente-Orientador). 

Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz (Titular interno) 

Dra. Verônica Lagassi (Titular externo) 

Dra. Renata Angeli (Suplente interno) 

Dr. Rogério Filgueiras (Suplente externo) 

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

 

A aluna Francisca Aline Lopes da Silva solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa do 

TCC, constituída por: 

Dra. Kone Prieto F. Cesário (Presidente-Orientador). 

Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz (Titular interno) 

Dra. Verônica Lagassi (Titular externo) 

Dra. Renata Angeli (Suplente interno) 

Dr. Rogério Filgueiras (Suplente externo) 

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 da Qualificação, 

constituída por: 

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

Dr. Estevão Freire (Titular interno) 

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

Dra. Suzana Borschiver (Suplente interno) 

Dra. Sabrina Dias Oliveira (Suplente externo) 

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

 

A aluna Monique Vieira Xavier solicitou a aprovação da banca examinadora para a defesa da 

Qualificação, constituída por: 

Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues (Presidente-Orientador). 

Dra. Renata Angeli (Titular interno) 

Dra. Samira Abdallah Hanna (Titular externo) 

Dra. Adelaide Antunes (Suplente interno) 

Dr. Alexandre Guimarães (Suplente externo) 



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

 

Por ser verdade, assinamos:  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


