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Data: 29 de abril 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, Carlos Augusto Silva dos 

Santos Thomaz, Adelaide Maria de Souza Antunes, Martha Teresa Pantoja 

de Oliveira Castro, Suzana Borschiver, Renata Angeli, Sandra Brites 

(representante discente) 

-----Pauta----- 

Informes: 

1. Alteração do calendário de disciplinas; 

2. Oferecimento de disciplinas eletivas. 

 

Expediente: 

1. Demanda dos alunos; 

2. Assuntos gerais 
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----Conclusão/Deliberação---- 

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

1. Alteração do calendário de disciplinas – o prof. Estevão informou a necessidade de alteração do calendário 

das disciplinas no ano de 2021, haja vista a necessidade de 1 aula a mais para a disciplina de PI a 

considerando o recesso acadêmico no dia 04/06. O professor ficou de encaminhar a todos o calendário com 

as datas corrigidas. 

2. Oferecimento de disciplinas eletivas – Diante da possibilidade de alunos cursarem disciplinas em pontos focais 

diferentes da origem, causado pela suspensão das aulas presenciais devido a pandemia, o professor Estevão 

comentou que poderia haver uma maior demanda de alunos em disciplinas. 

 

Assuntos do Expediente 

1 Demanda dos alunos 

a) Solicitação da aprovação das Oficinas Profissionais dos alunos Livia Vilella, Marcelo D´Aguila e 

Bianca Mina e José Carlos Meira – A professora Renata comentou que, no caso de alunos realizarem as 

atividades de Oficina Profissional no mesmo local de trabalho, haveria a necessidade de os alunos 

explicitarem no formulário de proposta que as atividades relacionadas à Oficina Profissional serão 

diferentes das atividades cotidianas de trabalho. Portanto, os alunos deverão reencaminhar os 

formulários de proposta explicitando esta condição. No caso do aluno José Carlos, ele desenvolverá seu 

trabalho na Agência de Inovação da UFRJ. Aprovado. 

 

b) Solicitação de Dilação do prazo de defesa de TCC – A aluna Raquel Gomes solicita o adiamento da 

defesa de TCC, enviando justificativa assinada pela orientadora, prof. Suzana Borschiver. Aprovado. 

 

c) Mudança de orientação – A aluna Luciana Xavier solicita alteração de orientação em função da prof. 

Biancca Castro ter se desligado do Profnit. Tendo contactado a prof. Suzana Borschiver, esta aceitou 

orientar a aluna. A prof. Biancca apresentou carta de desistência da orientação principal, permanecendo 

como co-orientadora e a prof. Suzana encaminhou carta de anuência da orientação. Em discussão. 

Aprovado. 

 

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

reunião. 

 

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


Por ser verdade, assinamos, 

 

 
Prof. Estevão Freire 

Coordenador do Ponto Focal Profnit/UFRJ 

 

 

 

 
 


