
 

 

PROFNIT 

Polo Rio de Janeiro 

 

ATA 

Data: 29 de janeiro de 2021 

Local: sala Virtual do Google Meet  

Hora: 10:00h 

Tipo de reunião: CAI – Ordinária 

Secretário:  

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

Antunes, Kone Furtunato Cesário, Flavia Lima do Carmo, Veronica Lagassi, 

Ricardo Carvalho, Renata Angeli, Sandra Brites (representante discente) 

-----Pauta----- 

1. Aprovação atas 2020 (anexo à convocação) 

2. Calendário de reuniões 2021 (anexo à convocação); 

3. Comissão ENA 2020 - 2a. etapa; 

4. Proposta de comissões Profnit/UFRJ; 

5. Demanda dos alunos - Defesas de Exame de qualificação e Oficina Profissional;  

6. Assuntos gerais. 

----Conclusão/Deliberação---- 

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

1. Aprovação atas 2020 – Como eram várias atas a serem analisadas e aprovadas do ano de 2020, e como não 

houve tempo hábil para os membros da CAI fazê-lo, um dos presentes sugeriu que cada um analisasse e na 

próxima reunião ordinária as atas seriam então colocadas para aprovação. 

 

2. Calendário de reuniões 2021 – o Professor Estevão colocou para os membros da CAI a sugestão de datas e 

horários para as reuniões para o ano de 2021, com a respectiva sala remota. Após breve discussão, foi aprovada 

a proposta de calendário das reuniões da CAI com a ressalva que o horário de início fosse às 14h. 

 
CALENDÁRIO REUNIÕES CAI – 2021 

MÊS DIA HORA LOCAL 

JANEIRO 30(SEX) 10h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

FEVEREIRO 25(QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

MARÇO 25 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

ABRIL 22 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

MAIO 27 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

JUNHO 26 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

JULHO 22 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

AGOSTO 26 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

SETEMBRO 23 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

OUTUBRO 21 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

NOVEMBRO 18 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

DEZEMBRO 09 (QUI) 14:00h 

meet.google.com/aeg-ofts-mpq 

 

 

 



3. Comissão ENA 2020 - 2a. etapa – o professor Estevão lembrou que entre os dias 1 e 5 de fevereiro, os 

professores designados Kone Cesário e Veronica Lagassi, juntamente com o próprio, deveriam proceder à 

análise do currículo dos candidatos aprovados para a etapa 2 do Exame Nacional de Acesso. 

 

4. Proposta de comissões Profnit/UFRJ – O professor Estevão fez uma proposta de instituir Comissões dentro da 

CAI, como ocorre usualmente em diversos programas de pós-graduação, com o objetivo de tornar a gestão do 

Programa mais ágil. Dito isso foram propostas as seguintes comissões: Comissão de Regulação e Normas, 

Comissão de Assuntos Docentes e Comissão de Assuntos Discentes. Após discussão e votação, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

 

5. Demanda dos alunos - Defesas de Exame de qualificação e Oficina Profissional: 

 

5.1 Aprovação de banca examinadora de Exame de Qualificação de Suzy Abreu Babosa Soares da Silva, intitulada “A 

Proteção do Graffite Enquanto Arte”. A proposta de constituição da banca é: Drª. Kone Prieto Furtunato Cesário (Presidente – 

Orientadora); Drª. Verônica Lagassi (Titular interno); Dra. Caroline da Rosa Pinheiro (Titular externo), Drª. Carlos Augusto 

Thomaz (Suplente interno) e Drª. Thadeu Andrade da Cunha (suplente externo). Após votação, a banca foi aprovada por 

unanimidade. 

5.2. Solicitação de aprovação Proficiência em Inglês - Marcelo Campos d'Aguila – O aluno enviou certificado de Proficiencia em 

língua inglesa, emitido pela Universidade Estadual do Piauí, em 23/09/2020. As NORMAS GERAIS PARA COMPROVAÇÃO DE 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, do Ponto focal UFRJ, aprovada em 06/08/2020, diz que são aceitos exames de 

proficiência reconhecidos pelo Governo Brasileiro. Após votação, aprovado por unanimidade. 

5.3. Foi solicitado pelos alunos um retorno mais rápido dos trabalhos desenvolvidos, por parte dos orientadores; em 

relação à Oficina Profissional, devido a pandemia, é permitido que o aluno desenvolva seu trabalho remotamente. 

 

6. Assuntos gerais 

Referente à avaliação do candidato a docente do Profnit/UFRJ Rogerio Filgueiras, foi solicitado que fosse 

elaborado um parecer circunstanciado, pela prof. Suzana, que ficou de elaborar e o mesmo para aprovação na 

próxima reunião da CAI. 

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

reunião. 

 

Por ser verdade, assinamos:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


