
Ata da 4ª Reunião ordinária do colegiado do PROFNIT 
do Polo focal da Universidade Federal de São João del-Rei 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e  dezenove, às treze horas e

trinta minutos, na sala 1.49 do Campus Dom Bosco,  estavam presentes os membros do

colegiado pró-tempore  do  polo  focal  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei,  os

professores Fabrício Molica de Mendonça (CTAN) - Coordenador do Polo Focal, Cristiano

Maciel da Silva (CAP), Vice Coordenador,  Daniela Martins Diniz (CTAN),  Gabriel de

Menezes  Yazbeck  (CTAN),  Paulo  Henrique  de  Lima  Siqueira  (CTAN)  e,  através  de

videoconferência, os professores Leonardo Carnevalli Dias (CSL), Mateus Junqueira (CSL)

Dane Tadeu Cestarolli  (CAP),  Dárlinton Barbosa Feres Carvalho (CAP)  e Elídia Maria

Guerra (CAP). Os professores Eduardo Bento Pereira (CSA), Alexsandro Sobreira Galdino

(CCO), Mariana Campos da Paz (CCO) e Anderson Latini (CSL) justificaram as ausências

previamente. Em seguida, o coordenador passou a pauta da reunião, a qual foi aprovada sem

objeções: 1 - Descredenciamento e credenciamento de professores, 2 - Disciplina Seminário

de Projetos (SEM), 3 - Disciplinas optativas/horário 1º semestre de 2020,  4 - Comissão

processo  seletivo  ENA-2020  e  outros  assuntos.  Item  1  -  Descredenciamento  e

credenciamento de professores – O Coordenador repassou os informes referentes ao item.

A  Professora  Cristiane  Medina  Finzi  Quintão  solicitou  o  seu  descredenciamento  do

PROFNIT  em  julho  de  2019  para  participar  de  um  programa  de  mestrado  em  outra

instituição.  Segundo  as  regras  do  programa  PROFNIT,  o  docente  que  esteja  como

orientador permanente deverá permanecer credenciado até a finalização da orientação (Art.

16,  §3°)  e,  ainda,  que  o  descredenciamento  seja  registrado  em  ata  do  CAI.  Como  a

professora não iniciou o processo de orientação no programa, não há impedimento para o

seu descredenciamento. O conteúdo que a professora ministraria na disciplina Seminários

de projetos foi passado para a professora Daniela Martins Diniz. Com a saída da professora

Cristiane Medina Finzi Quintão, o coordenador do curso convidou o professor Paulo Afonso

Granjeiro que já havia manifestado interesse em participar do programa, ocupando a vaga

deixada pela professora, na qualidade de professor do quadro permanente. No entanto, o

credenciamento depende da aprovação do CAN, a pedido do CAI, acompanhado da ata.

Apesar de o artigo 5º da RESOLUÇÃO PROFNIT/FORTEC N. 02/2018 trazer em seu texto

que o credenciamento de docentes pela CAN se dá por meio Edital Nacional publicado pela

CAN, o parágrafo único do mesmo artigo afirma que “O credenciamento também poderá

ocorrer esporadicamente por meio de solicitação do Ponto Focal ou da CAN no caso de

necessidade  específica  e  justificada”.  Justificou-se  a  solicitação  do  credenciamento

esporádico do professor Paulo Afonso Granjeiro uma vez que: a) há a vaga deixada pela

professora  Cristiane  Medina  Finzi  Quintão;  b)  o  professor  tem  dado  contribuições
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significativas  ao  projeto de dissertação  da discente  Michelly  Morato Damasceno;  c)  há

interesse por parte do professor em participar do programa; d) o professor tem desenvolvido

trabalhos  em conjunto  com outros  docentes  do  programa PROFNIT;  e)  o  currículo  do

professor atende às exigências da pontuação mínima em conformidade com os artigos 3º e

4º da RESOLUÇÃO PROFNIT/FORTEC N. 03/2018. O professor possui em seu currículo

Lattes  (http://lattes.cnpq.br/3487127981793274)  9  (nove)  depósitos  de  patentes,  sendo

algumas delas em conjunto com outros participantes do programa de mestrado PROFNIT-

UFSJ;  artigos  publicados  em  periódicos  de  relevância  na  área  de  formação;  artigos

avaliados  na  área  de  Administração  com  conceito  A2  (Revista  Latino-Americana  em

Enfermagem) e B1 (Revista de Ciência e Tecnologia de Alimentos); e participação ativa em

trabalhos  alinhados  com  temas  de  interesse  do  programa,  tais  como  startups,

empreendedorismo e  inovação.  As  disposições  foram aprovadas  sem nenhuma objeção.

Item 2  -  Disciplina  Seminário  de  Projetos  (SEM) –  O Coordenador  informou que  a

disciplina  Seminário  de  projetos  será  desenvolvida  pelos  professores  Daniel  Bonoto

Gonçalves, Gabriel Yasbeck e Daniela Martins Diniz, nos dias 25 e 26/10; 22 e 23/11 e 29 e

30/11. Cada aluno terá que desenvolver a ideia do projeto com o orientador para o primeiro

encontro. Os professores irão trabalhar em cima desse projeto. O objetivo é fazer com que

ao final da disciplina as informações sejam passadas para que a CAN aceite ou rejeite o

projeto, conforme orientações no manual que foi disponibilizado. Ponderou-se, também a

importância de definir o tipo de produto que será apresentado junto com a dissertação. Item

3 - Disciplinas optativas/horário 1º semestre de 2020 -  O Coordenador pontuou que o

PROFNIT ofereceu uma lista contendo 14 disciplinas optativas (Quadro 1 – Anexos) em

que o aluno é obrigado a cursar duas (Disciplina A e Disciplina B). O material de cada

disciplina deverá ser produzido pelos professores, ou seja, não há material pronto oferecido

pelo  PROFNIT.  No  entanto,  nada  impede  que  um  professor  entre  em  contato  com  o

professor de outro ponto focal para buscar auxílio em relação ao material trabalhado. Na

fase  de  credenciamento,  os  professores  do  Ponto  Focal  PROFNIT-UFSJ  marcaram  as

disciplinas que poderiam ou teriam interesse em ministrar (Quadro 2 - Anexos). Analisando

tal  quadro,  percebe-se  que  há  disciplinas  com  apenas  1  professor  e  outras  com  até  4

professores. Além disso, há nomes de professores aparecendo em várias disciplinas. Como

os  dez  alunos  do  curso  terão  que  cursar  apenas  duas  disciplinas  optativas,  não  há

obrigatoriedade em oferecer todas as disciplinas listadas no Quadro 1 e, ainda, o material de

cada disciplina deverá ser construído pelos professores, sugerimos: a) Eleger duas ou três

disciplinas optativas/facultativas para oferecer no primeiro semestre de 2020. Para isso, foi
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reforçado a importância de que os professores do curso entrem em contato com os seus

pares para apresentar a proposta; b) Compor a disciplina com um grupo de três ou quatro

professores;  c)  Elaborar  o  programa,  bibliografia  e  distribuição da carga horária  em 45

horas/aulas (3 sextas-feiras e sábados) d) Priorizar professores que não trabalharam com

disciplinas obrigatórias no ano de 2019; e) Aproveitar conteúdos já ministrados em outros

programas  de  pós  e  que  sejam  compatíveis  com  os  nomes  das  disciplinas

optativas/facultativas apresentadas. Não houve nenhuma objeção, e a professora Daniela

Martins  Diniz  reforçou  que  a  prioridade  seja  dada  para  os  professores  que  ainda  não

ofertaram disciplinas.  Item 4 - Comissão processo seletivo ENA-2020 – O Coordenador

tratou de detalhes sobre a formação de comissões para o processo seletivo ENA-2020. A

primeira  etapa  do  processo  seletivo  ocorrerá  no  dia  09  de  novembro  de  2019.  Há  46

inscritos concorrendo a 15 vagas (6 vagas para servidores da UFSJ e 9 vagas sem reservas).

Desses inscritos, 16 são servidores da UFSJ e 30 externos. A professora Daniela Martins

Diniz  ficou  como  responsável  pelas  comissões  de  aplicação  de  prova  e  de  análise  de

currículo. O professor Coordenador Fabrício Molica de Mendonça informou que, como a

seleção  ocorrerá  um  dia  antes  do  ENEM,  não  será  possível  usar  salas  na  UFSJ  e  da

necessidade de separar 2 salas na Confraria Irmãos Sol, no Campus Santo Antônio porque

cada  sala  comporta  somente  25  pessoas.  Solicitou,  por  esse  motivo,  uma  equipe  de  4

pessoas, no mínimo (dois em cada sala). Esses quatro nomes farão parte da comissão da

prova, com portaria aprovada. Apontou-se a necessidade de montar a comissão de análise de

currículo e que é possível envolver pessoas de outros Campi porque o trabalho poderá ser

feito com o auxílio de um scanner e do Skype. Ponderou-se que, infelizmente, desta vez, o

coordenador do curso não poderá fazer parte da comissão porque está envolvido com os

alunos especiais e que há uma recomendação que o coordenador não participe diretamente

das comissões porque ele é o responsável em receber os recursos. Reforçou-se que é preciso

formar uma comissão de 5 nomes para  fazer a avaliação dos currículos dos candidatos

aprovados  na  primeira  etapa  e  que  é  necessário  que  as  comissões  leiam com bastante

atenção  o  edital  para  evitar  aborrecimentos.  A  comissão  de  aplicação  de  provas  ficou

composta pelos professores Daniela Martins Diniz, Paulo Henrique Lima Siqueira, Fabrício

Molica  de  Mendonça  e  pelo  técnico  administrativo  Denilson  Ronan  de  Carvalho.  A

comissão responsável pela Etapa 2 ficou composta dos professores Daniela Martins Diniz;

Leonardo Carnevalli Dias. Paulo Henrique Lima Siqueira e Gabriela de Menezes Yasbeck.

Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião e para constar, eu Fernanda

Aparecida Fonseca, Secretária da Coordenação do Programa, lavrei e digitei a presente ata,
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assinada pelos membros do colegiado e demais presentes na reunião. São João del-Rei, 23

(vinte e três) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove).

Prof. Fabrício Molica de Mendonça  (CTAN)    _____________________________ ______

Prof. Cristiano Maciel da Silva (CAP) _____________________________ _____________

Prof. Dane Tadeu Cestarolli (CAP) _____________________________________________

Prof. Darlinton Barbosa Feres Carvalho (CAP) __________________________________

Profa. Daniela Martins Diniz (CTAN) ___________________________________________

Profa.  Elídia  Maria  Guerra  (CAP)

_______________________________________________

Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck (CTAN) ______________________________________

Prof. Leonardo Carnevalli Dias (CSL) __________________________________________

Prof. Paulo Henrique Siqueira (CTAN) __________________________________________

Mateus Junqueira (CSL)______ _______________________________________________
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ANEXOS

Quadro 1 – Relação de disciplinas optativas/facultativas oferecidas pelo PROFNIT

Disciplina Carga horária Créditos

Pesquisa Tecnológica Qualitativa e Quantitativa QUAL 45 3

Indicadores Científicos e Tecnológicos IND 45 3

Projetos em Ciência, Tecnologia e Inovação PROJ 45 3

Pesquisa Tecnológica Qualitativa e Quantitativa STATS 45 3
Indicações Geográficas e Marcas Coletivas IG-MAR 45 3
Propriedade Intelectual e suas vertentes em 
Biotecnologia Fármacos e Saúde PI-BIO-SAUDE 45 3
Propriedade Intelectual nas Indústrias Alimentícia
e Química PI-QUI-ALI 45 3
Propriedade Intelectual nas Engenharias e nas 
Tecnologias da Informação e Comunicação PI-TIC-ENG 45 3
Propriedade Intelectual no Agronegócio PI-AGRO 45 3
Gestão da Transferência de Tecnologia em 
Ambientes de Inovação GEST 45 3
Valoração Sistêmica de Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia VAL 45 3
Negociação Contratos e Formalização de 
Transferência de Tecnologia NEG 45 3

Empreendedorismo em Setores Tecnológicos EMP 45 3
Ambientes de Inovação e suas interações 
sistêmicas AMB 45 3
Quadro 2 – Professores por disciplina optativa/facultativa
Disciplinas Professores
QUAL Dárlinton Erivelto Gabriel Paulo Henrique
IND Fabrício Cristiano Gabriel Leonardo
PROJ Dane Tadeu Eduardo Bento Gabriel Mariana
STATS Erivelto Gabriel Dárlinton  
IG-MAR Alexsandro Eriveto Gabriel Mateus
PI-BIO-SAUDE Mariana    
PI-QUI-ALI Elídia Mateus   
PI-TIC-ENG Eduardo Darlinton   
PI-AGRO Anderson Mateus   
GEST Anderson Bezamat Dárlinton  
VAL Fabrício    
NEG Fabrício Paulo Henrique   
EMP Bezamat Eduardo Gabriel Daniel
AMB Alexsandro Bezamat Dárlinton  


