
 

 

PROFNIT 

Polo Rio de Janeiro 

 

ATA 

Data: 26 de novembro de 2019 

Local: Agência de Inovação da UFRJ 

Hora: 14:00 

Tipo de reunião: CAI  

Secretário: Presencial 

Participantes: Estevão Freire, Flávia Lima do Carmo, Carlos Augusto Thomaz, Martha 

Pantoja, Raquel Cristina Gomes Silva (representante discente) 

-----Pauta----- 

1. Proposta de Calendário de reuniões. 

2. Participação na Etapa 2 do Exame Nacional de Acesso (ENA 2020). 

3. Processo seletivo para participar da elaboração de Capítulos de livros didáticos. 

4. Demandas dos alunos - aprovação de Oficinas Profissionais e Seminário Integrador e bancas de defesa. 

5. Assuntos gerais. 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

1. Proposta de Calendário de reuniões  

 

Após discussão entre os presentes, foi dada a sugestão de alteração do calendário proposto, não fixando 

um dia específico da semana, de modo a proporcionar o comparecimento da maior parte dos professores. 

Foi aprovado que as reuniões ocorrerão mensalmente, ou terça, ou quinta ou sexta-feira. 

  

MÊS DIA HORA LOCAL 

JANEIRO 23 (QUI) 13h A definir 

FEVEREIRO ---- ----- ----- 

MARÇO 3 (TER) 13h A definir 

ABRIL 17 (SEX) 10h A definir 

MAIO 14 (QUI) 13h A definir 

JUNHO 16 (TER) 13h A definir 

JULHO 17 (SEX) 10h A definir 

AGOSTO 20 (QUI) 13h A definir 

SETEMBRO 15 (TER) 13h A definir 

OUTUBRO 16 (SEX) 10h A definir 

NOVEMBRO 12 (QUI) 13h A definir 

DEZEMBRO 08 (TER) 13h A definir 

 

2. Participação na Etapa 2 do Exame Nacional de Acesso (ENA 2020. 

 

Os professores Flavia, Biancca e Carlos Augusto se dispuseram a participar da Etapa 2 do ENA 2020 – 

análise curricular e será feita a Portaria pelo Coordenador. 



3. Processo seletivo para participar da elaboração de Capítulos de livros didáticos. 

 

O professor Estevão comentou sobre o edital de elaboração de capítulos para os livros didáticos do Profnit, 

chamando a atenção para algumas disciplinas que ainda faltam capítulos e outras disciplinas que ainda não 

tem capítulo redigido.  

 

4. Demandas dos alunos - aprovação de Oficinas Profissionais e Seminário Integrador e bancas de 

defesa. 

 

Homologação de banca aprovada ad referendum em 29/10/2019. 

 

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). 

 

 

Proposta de Oficina Profissional: 

Solicitação de 21/10/2019– aluna Luciana Messias Xavier irá realizar na UFRRJ. O pedido está de acordo 

com as normas do Profnit e está assinado pelo supervisor. Aprovado. 

Os alunos da turma III, Leonardo Micaelo e Diego Machado, tiveram suas solicitações de Oficina 

Profissional aprovadas, assim como os respectivos Relatórios finais.  

A aluna Maísa Magalhães, teve sua proposta de Oficina Profissional aprovada. 

 

Validação de disciplinas: 

O aluno Diego da Costa Machado cursou a disciplina “Iniciativas Locais em Propriedade Intelectual” no 

IPI no segundo semestre de 2018, obtendo conceito A. Como a disciplina faz parte do escopo do Profnit, 

ela pode ser validada como disciplina eletiva. Aprovado. 

 

Bancas de defesa: 

A aluna Maísa Magalhaes de Alcantara solicita aprovação da banca examinadora para a defesa do Exame 

de Qualificação, constituída por: 

Dra Suzana Borschiver (orientador) 

Dra. Flávia Lima do Carmo (Titular interno) 

Dra. Magda Lauri Gomes Leite (Titular externo) 

Dra. Biancca Scarpeline de Castro (Suplente interno) 

Dr. Telma de Oliveira (Suplente externo) 

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

 

5. Assuntos gerais. 

 

A prof. Flavia relatou que está elaborando, juntamente com a professora Suzana, um texto mostrando o 

passo a passo de todos os trâmites que os alunos precisam seguir, tais como pedidos de banca, Oficina 

Profissional, etc. Em breve será colocado no site do Profnit UFRJ, hospedado no site do Instituto de 

Microbiologia). 

Foi informado pela prof. Flavia que o Doutorado do PROFNIT ainda se encontra em avaliação. Em 

relação às universidades parceiras em Portugal, ainda não há uma posição definida. 

Foi esclarecido que se algum aluno da Turma IV (entrada em 2019) tiver interesse em cursar disciplina 

eletiva em outra instituição, deve ser submetido o programa da disciplina, bem como sua carga horária 

para a CAI, independentemente da existência de parceria com o programa Profnit. 

 

 

Por ser verdade, assinamos:  



 

 

 

 
 

 

 

 

 


