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Ata da 17ª Reunião Ordinária de Colegiado do PROFNIT Polo Focal UFSJ-MG. Aos vinte e oito dias do mês de 2 

maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através de videoconferência, estavam presentes os 3 

membros do colegiado do Ponto Focal da Universidade Federal de São João del-Rei, Prof. Cristiano Maciel da 4 

Silva (CAP) (Coordenador do Ponto Focal), Prof. Paulo Henrique de Lima Siqueira (CTAN) (Vice-Coordenador 5 

do Ponto Focal), Prof. Erivelto Luís da Souza (CAP) (Membro do Colegiado), Prof. Anderson Oliveira Latini (CSL) 6 

(Membro do Colegiado) e Natália Costa Feres (Representante Discente). O coordenador expôs a pauta da 7 

reunião, que foi aprovada por unanimidade, conforme se segue: 8 

 9 

1-APROVAÇÃO DO AD REFERENDUM SOBRE O CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS ISOLADAS PELAS DISCENTES SIMONE BRAGA DIXINI 10 

E MARIA DA PENHA RESENDE RODRIGUES. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 11 

2-DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE SILMARA CÁSSIA PEREIRA COUTO NELVA. A discente 12 

propõe realizar conceituação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para contextualizar as análises quanto 13 

às modalidades de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de 14 

Inovação (ICT’s) do Brasil. A partir de planilhas de investimento da instituição, selecionar uma modalidade de bolsa que contribua para 15 

a inovação tecnológica e elaborar quadros comparativos quanto à quantidade de beneficiários e distribuição de recursos por unidades 16 

da federação. Comparar os dados obtidos com índices de desenvolvimento regional. Posto em votação, foi aprovado por 17 

unanimidade. 18 

3-DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE DANIELE DE SANTANA. Consta na proposta da discente 19 

que a vitrine tecnológica é uma ferramenta utilizada por várias instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), pois apresenta 20 

de maneira mais simplificada e de fácil compreensão, a divulgação de suas tecnologias disponíveis para negócio, seja na modalidade 21 

de patentes, programas de computador e “proteção sui generes”. Para facilitar a transferência de tecnologia é importante possuir uma 22 

vitrine tecnológica, um local onde qualquer pessoa possa consultar as tecnologias disponíveis dentro das instituições. O NETEC já 23 

possuiu uma vitrine tecnológica na página da UFSJ, contudo não possui critério para seleção e preparação das tecnologias em 24 

exposição, visando a garantia de que estejam prontas para passarem por um processo de transferência de tecnologia. E, em 25 

junho/2020, o Núcleo fez uma parceria com a FAPEMIG para divulgar de maneira mais ampla as suas tecnologias na Vitrine Tecnológica 26 

daquele órgão de fomento, o qual exige alguns indicadores das tecnologias que precisam ser levantados pelo SEIPI/NETEC. Portanto é 27 

necessário implementar um procedimento na UFSJ de seleção das tecnologias e tratamento das informações para disponibilização em 28 

vitrines tecnológicas. As ações propostas nesta oficina são: Definir os critérios para seleção das tecnologias que serão disponibilizadas 29 

em vitrines tecnológicas. Colher junto aos pesquisadores as informações sobre as tecnologias para disponibilização em vitrines 30 

tecnológicas. Criar o banco de dados de controle das potenciais tecnologias disponíveis para negócio que estão em vitrines 31 

tecnológicas. Disponibilizar os dados para a FAPEMIG alimentar a sua vitrine tecnológica. Posto em votação, foi aprovado por 32 

unanimidade.   33 

4-DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE NATÁLIA COSTA FERES. Neste momento da deliberação, 34 

a representante Natália ausentou-se por tratar de ser seu tema. A proposta apresenta que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 35 



de Minas Gerais (FAPEMIG) é a agência de indução e fomento à pesquisa e a inovação científica e tecnológica do Estado de Minas 36 

Gerais. A fundação apoia projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação que sejam relevantes ao desenvolvimento 37 

científico, tecnológico, econômico e social do Estado. A relevância do trabalho realizado pela instituição pode ser medida por meio de 38 

indicadores científicos e tecnológicos, permitindo acompanhar a evolução do setor científico e tecnológico no geral ou até mesmo por 39 

diferentes organizações/instituições. Tais indicadores trazem dados que contribuem com a inteligência tecnológica e como ferramenta 40 

para a obtenção de vantagens competitivas. A proposta para realização da disciplina de Oficinas Profissionais consiste em analisar 41 

informações fornecidas pela FAPEMIG em relatórios de planilhas, propondo indicadores que ainda não estejam sendo utilizados pela 42 

gerência de ciência e tecnologia, fornecendo melhorias na gestão e na tomada de decisões. Com essa análise esperamos melhorar as 43 

informações do sistema de análise de indicadores. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 44 

5-DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE ANA CLÁUDIA DUTRA. A discente apresenta como 45 

objetivo identificar como se dá a concessão de bolsas de Produtividade pelo CNPq, caracterizando a distribuição de recursos por 46 

instituição e área de conhecimento. Ao final deste estudo, a intenção é redigir um artigo científico. Posto em votação, foi aprovado 47 

por unanimidade. 48 

6-DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE VANESSA DE SOUZA SILVA. A discente apresenta como 49 

objetivo identificar como se dá a concessão de bolsas de Produtividade pelo CNPq, caracterizando a distribuição de pesquisadores e 50 

seus níveis por instituição. Ao final deste estudo, a intenção é redigir um artigo científico. Posto em votação, foi aprovado por 51 

unanimidade. 52 

7-RELATÓRIO FINAL DA OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE MICHELLY MORATO DAMASCENO. O colegiado leu o relatório final 53 

apresentado pela discente. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 54 

8-APROVAÇÃO DO CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA DA DISCENTE DANIELE GUIMARÃES DINIZ. A discente 55 

apresentou certificado do CENEX/FALE com nota que comprova sua proficiência na língua inglesa. Posto em votação, foi aprovado por 56 

unanimidade. 57 

9-APROVAÇÃO DO CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA DO DISCENTE ALEX FABIANO DE SOUZA. O discente 58 

apresentou certificado do CENEX/FALE com nota que comprova sua proficiência na língua inglesa. Posto em votação, foi aprovado por 59 

unanimidade. 60 

10-SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS DA DISCENTE ROBERTA CHAYANE COELHO RIBEIRO. 61 

Após análise da solicitação, o colegiado entende que a discente está solicitando a aprovação de proficiência em língua inglesa a partir 62 

do cumprimento de créditos de inglês em curso de graduação. O colegiado delibera por negar a solicitação, orientando a discente a 63 

fazer a prova de proficiência. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 64 

11-DELIBERAÇÃO SOBRE AD REFERENDUM APROVANDO O RESULTADO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 2021/1. 65 

O coordenador informa que cada docente líder ficou responsável pela avaliação dos currículos e que foram indicados os seguintes 66 

nomes em ordem alfabética para cada disciplina. Também informa que o edital previa 5 vagas para cada disciplina, mas que, a critério 67 

de cada professor, esta quantidade de alunos foi ampliada sem prejuízo às atividades didáticas. A seguir apresenta-se a lista dos alunos 68 

especiais selecionados publicada no web site do PROFNIT. PROPRIEDADE INTELECTUAL: AGOSTINHO JOÃO DE SOUZA, ANA CRISTINA 69 

DOS SANTOS VALE, JAIR DA CRUZ FERREIRA FILHO, CHRISTIANE ALVES ROYO ESCRIBAS REZENDE, FELIPE LARA DE FREITAS, LUCIANA 70 

MARTINS RODRIGUES, MARCELO FELIPE FRANCO DE ALMEIDA, SIMONE BRAGA DIXINI, MARIA DA PENHA RESENDE RODRIGUES, 71 

ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA FRANCHI.  PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: AGOSTINHO JOÃO DE SOUZA, CHRISTIANE ALVES ROYO 72 

ESCRIBAS REZENDE, FELIPE LARA DE FREITAS, JAIR DA CRUZ FERREIRA FILHO, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, MARCELO FELIPE 73 



FRANCO DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA RESENDE RODRIGUES, SIMONE BRAGA DIXINI. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: GILMAR 74 

CANDIDO, JANAÍNA DE ARAÚJO BRAGA. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 75 

12-APROVAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO PARA O PERÍODO 2021/1 DAS DISCIPLINAS PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA (PROSP), 76 

CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTECTUAL (PI), CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT). 77 

Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.  78 

13-APROVAÇÃO DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO DA DISCENTE SORAIA APARECIDA ALVES COMPOSTA PELOS DOCENTES PROF. 79 

ALEXSANDRO GALDINO (ORIENTADOR), PROF. FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA (MEMBRO INTERNO – CAP), PROFA. JULIANA 80 

CREPALDE MEDEIROS (MEMBRO EXTERNO – UFMG), PROF. MARCELO GOMES SPEZIALI (MEMBRO EXTERNO – UFOP) e PROF. 81 

DANIEL BONOTO GONÇALVES (MEMBRO INTERNO–CCO). De acordo com o item 3.5-MANUAL NORMAS PARA EXAME DE 82 

QUALIFICAÇÃO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO disponível em http://www.profnit.org.br/wp-83 

content/uploads/2020/11/Manual-Normas-para-Qualificacao-e-Trabalho-de-Conclusao-de-Curso-PUBLICADO-em-201110.pdf, 84 

“Quanto a formação de bancas para defesa de Trabalho de Conclusão de Curso para defesa, o aluno deverá seguir as seguintes 85 

orientações: a) o orientador deverá indicar os componentes da Banca para defesa de Trabalho de Conclusão do Curso, a ser homologada 86 

pela CAI; b) a composição da banca examinadora deverá incluir no mínimo três membros (orientador, membro interno do PROFNIT de 87 

outro Ponto Focal; membro externo ao programa de mestrado e da área do trabalho) e seus suplentes; c) todos os membros deverão 88 

ser obrigatoriamente doutores. Caso haja mestres ou técnicos com atuação relevante no campo prático, poderão participar da defesa 89 

como membro convidado; d) um dos membros da banca deverá ser obrigatoriamente externo ao PROFNIT. Sugere-se a manutenção 90 

da Banca Examinadora do Exame de Qualificação, ou mesmo a adição de mais convidados, conforme a conveniência. Na hipótese de 91 

coorientadores participarem da Comissão Examinadora, estes não serão considerados para efeito de integralização do número mínimo 92 

de (três) componentes”.  Desta forma, o colegiado orienta o professor orientador para recompor a banca de qualificação em acordo 93 

com as regras do PROFNIT.  94 

14-AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA. O colegiado aprova por unanimidade a proposta de avaliação de proficiência 95 

a ser aplicada ao longo de 2021/1 para os discentes do PROFNIT. 96 

15-VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DO CURSO: O Prof. Paulo Henrique ficará responsável por solicitar os vídeos aos docentes e gerenciar 97 

este processo junto aos docentes. 98 

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos. Para constar, eu, Cristiano Maciel 99 

da Silva, lavrei e digitei a presente ata que será assinada pelos presentes na reunião. São João del-Rei, vinte e oito dias do mês de maio 100 

de dois mil e vinte e um. 101 

 102 

Prof. Cristiano Maciel da Silva _________________________________________________________________________________ 103 

Prof. Erivelto de Souza_______________________________________________________________________________________ 104 

Prof. Anderson Latini ________________________________________________________________________________________ 105 

Prof. Paulo Henrique de Lima Siqueira ___________________________________________________________________________ 106 

Natália Costa Feres (representante discente) _____________________________________________________________________ 107 

 108 

Cristiano Maciel da Silva 109 
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