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Ata da 1ª Reunião Conjunta de Docentes do PROFNIT Polo Focal UFSJ-MG  2 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 3 

através de videoconferência, reuniram-se os professores abaixo listados do PROGRAMA DE 4 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO 5 

(PROFNIT), sendo eles: Alexsandro Galdino, Cristiano Silva, Dane Tadeu Cestarolli, 6 

Daniel Bonoto, Daniela Diniz, Darlinton Carvalho, Eduardo Bento, Erivelto de Souza, 7 

Fabricio Molica, Leonardo Lucas, Mariana Galdino, Mateus Junqueira, Paulo Henrique de 8 

Lima Siqueira, Paulo Granjeiro, para tratar da seguinte pauta, conforme se segue: 9 

 10 

ITEM 1: APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO ORIENTADORES x ORIENTANDOS: o colegiado apresentou o 11 

resultado inicial da alocação de orientandos para orientadores que ainda não tinham 12 

alunos sob supervisão. Do total de alunos ingressantes em 2020/1, existem ainda três 13 

alunos a receberem orientadores. Neste momento, todos os docentes do programa vão 14 

avaliar o currículo dos alunos e identificar se poderiam atuar como orientadores dos 15 

alunos remanescentes. Após alguns dias, o colegiado homologará a relação final de 16 

orientadores x orientandos 2020/1. 17 

 18 

ITEM 2: INDICAÇÃO DE DISCIPLINAS QUE SERÃO OFERTADAS NO PRIMEIRO PERÍODO EMERGENCIAL E 19 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: O colegiado expôs que no semestre 2020/1 estavam programadas a 20 

oferta das seguintes disciplinas: 21 

TURMA 2019/1: 22 

(i) EMPREENDEDORISMO EM SETORES TECNOLÓGICOS (Prof. Paulo Granjeiro) 23 

(ii) PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS ENGENHARIAS E NAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 24 

COMUNICAÇÃO (Cristiano, Erivelto) 25 

(iii) SEMINÁRIO INTEGRADOR (sem docente alocado) 26 

TURMA 2020/1: 27 

(I) Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI) 28 

(II) Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET) 29 

(III) Prospecção Tecnológica (PROSP) 30 

APÓS DISCUSSÕES, foi deliberado que: 31 

(i) A disciplina de PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA (PROSP) será ofertada pelos Profs. Paulo 32 

Henrique, Fabrício Molica e Leonardo Carnevalli no horário de 6ª e sábado durante o 33 

período emergencial; 34 



(ii) O Prof. Paulo Granjeiro manifestou que vai prosseguir lecionando EMPREENDEDORISMO 35 

EM SETORES TECNOLÓGICOS durante o período emergencial e sugeriu que houvesse um 36 

distanciamento em relação à aula final para que os alunos pudessem trabalhar no PITCH.  37 

(iii) Os Profs. Darlinton, Mateus e Gabriel lecionarão a disciplina CONCEITOS E 38 

APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL durante o período emergencial. 39 

(iv) Os Profs. Cristiano e Erivelto vão lecionar a disciplina optativa INDICADORES 40 

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS. 41 

(v) O Prof. Alexsandro Galdino substituirá o Prof. Daniel Bonoto na disciplina de 42 

SEMINÁRIO DE PROJETO DE MESTRADO; 43 

 44 

ITEM 3: DELIBERAÇÃO SOBRE DIAS DE OFERTA DAS DISCIPLINAS NO PERÍODO EMERGENCIAL: Alguns 45 

alunos manifestaram interesse em receber aulas durante a semana comercial (2ª até 6ª), 46 

ao invés do horário formal de 6ª noite e sábado dia inteiro. Alguns docentes comentaram 47 

que tal alteração pode prejudicar alunos que tenham compromissos durante a noite nos 48 

dias de semana (seja de trabalho ou de estudo). O Prof. Paulo Granjeiro sugeriu que as 49 

aulas fossem mescladas entre síncronas e assíncronas. Duas horas na 6ª à noite 50 

síncronas, mais duas horas no sábado de manhã síncrono, mais duas horas no sábado à 51 

tarde síncrono. 52 

Após alguns debates, ficou decidido que cada professor definirá como sua disciplina 53 

será conduzida em acordo com os alunos. Caso haja divergência, os professores devem 54 

optar pelo horário formal do curso, ou seja, 6ª feira noite e sábado manhã e tarde.  55 

Os professores também debateram que as disciplinas não precisariam ficar 56 

serializadas, podendo seu prazo ser estendido até o limite das 12 semanas. Uma ação 57 

deste tipo viabilizaria que os alunos estudassem dois ou mais conteúdos em paralelo e 58 

realizassem trabalhos interdisciplinares, mesclando o conteúdo de mais de uma 59 

disciplina. Os docentes consideraram que pode ser uma estratégia interessante, mas de 60 

difícil implementação dado o prazo exíguo para preparação de conteúdo e a retomada das 61 

aulas na graduação.  62 

 63 

ITEM 4: DEBATE SOBRE ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A PRODUÇÃO ACADÊMICA DO PROGRAMA: O 64 

colegiado apresentou o desafio de elaborarmos estratégias para aumentarmos a produção 65 

acadêmica do programa, já visando a avaliação e recredenciamento da UFSJ como ponto 66 

focal em 2022, preparando a equipe para uma possível implantação do curso de doutorado 67 

do PROFNIT (solicitado pela coordenação nacional em 2019). Tendo isso em vista, além 68 

da necessidade de integração do corpo docente, o colegiado sugeriu que os trabalhos 69 

tenham coorientador, e que todas as bancas de exame de qualificação possuam três 70 

docentes (dois internos e um externo), além do orientador e coorientador.  71 

O Prof. Fabricio discorreu sobre a necessidade de publicar trabalhos em conjunto 72 

com alunos, e que isto está sendo cada vez mais cobrado dos docentes pela coordenação 73 

nacional. O Prof. Paulo Granjeiro apresentou a possibilidade do desenvolvimento de 74 



trabalhos teóricos no PROFNIT e se colocou à disposição para contribuir. Dane Tadeu 75 

falou sobre a importância de publicar os trabalhos, escolhendo os veículos mais 76 

adequados para sua publicação, evitando, sempre que possível, que um trabalho fique na 77 

gaveta. A Profa Daniela Diniz argumentou que é possível desenvolver trabalhos 78 

interdisciplinares com a administração, colocando-se à disposição para ajudar na 79 

escolha de revistas. 80 

 81 

ITEM 5: OUTROS ASSUNTOS (PAUTA LIVRE). O Prof. Alexsandro Galdino reforçou a necessidade 82 

de realização de workshops e encontros frequentes para fomentar a integração entre os 83 

docentes do programa, visto que estão em campus distintos. O colegiado se comprometeu 84 

a promover esses encontros. 85 

 86 

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta minutos e 87 

para constar, eu, Cristiano Maciel da Silva, lavrei e digitei a presente ata que será 88 

assinada pelos presentes na reunião. São João del-Rei, vinte e seis dias do mês de 89 

agosto de dois mil e vinte. 90 

 91 

Prof. Alexsandro Galdino _____________________________________________________________ 92 

Prof. Cristiano Maciel da Silva ________________________________________________________________ 93 

Prof. Dane Tadeu Cestarolli __________________________________________________________ 94 

Prof. Daniel Bonoto __________________________________________________________________ 95 

Profa Daniela Diniz __________________________________________________________________ 96 

Prof. Darlinton Carvalho_____________________________________________________________ 97 

Prof. Eduardo Bento__________________________________________________________________ 98 

Prof. Erivelto de Souza_______________________________________________________________ 99 

Prof. Fabricio Molica _______________________________________________________________ 100 

Prof. Leonardo Lucas ________________________________________________________________ 101 

Profa. Mariana Galdino_______________________________________________________________ 102 

Prof. Mateus Junqueira_______________________________________________________________ 103 

Prof. Paulo Henrique de Lima Siqueira ________________________________________________ 104 

Prof. Paulo Afonso Granjeiro _________________________________________________________ 105 

 106 

Cristiano Maciel da Silva 107 

Coordenador do PROFNIT/UFSJ 108 

Original assinado no SIPAC 109 


