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Ata da 3ª Reunião ordinária do colegiado do PROFNIT do Polo focal da Universidade Federal de 2 

São João del-Rei  3 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala 1.49 do Campus 4 

Dom Bosco, estavam presentes os membros do colegiado pró-tempore do polo focal da Universidade 5 

Federal de São João del-Rei, na sala  1.49 do Campus Dom Bosco, os professores Fabrício Molica de 6 

Mendonça (CTAN) (Coordenador do Polo Focal), Leonardo Carnevalli Dias (CSL), Anderson Oliveira 7 

Latini (CSL), Bezamat de Souza Neto (CTAN), Cristiane Medina Finzi Quintão (CAP), Darlinton 8 

Barbosa Feres Carvalho (CTAN), Daniel Bonoto Gonçalves (CCO), Daniela Martins Diniz (CTAN), 9 

Erivelto Luis de Souza (CAP), Gabriel de Menezes Yazbeck (CTAN), Mariana Campos da Paz (CCO), 10 

Mateus da Silva Junqueira (CSL), Paulo Henrique de Lima Siqueira (CTAN). Alexsandro Sobreira 11 

Galdino (CCO), Cristiano Maciel da Silva (CAP) e Eduardo Bento Pereira (CSA) justificaram as 12 

ausências previamente. Em seguida, o coordenador expôs a pauta da reunião, que foi aprovada por 13 

unanimidade, conforme se segue: Item 1 - Disciplinas/horário 2º semestre de 2019 – serão oferecidas 3 14 

disciplinas no segundo semestre: Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT), 15 

Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro e Seminário de Projeto de 16 

Mestrado (SEM).  A disciplina Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT) será 17 

realizada nos dias 09, 10, 16, 17, 30 e 31 de agosto de 2019, com fechamento no dia 06 de setembro de 18 

2019. O coordenador informou que na reunião do CAN, realizada em 13 de junho de 2019, houve 19 

alteração da data da Avaliação Nacional do dia 17 de agosto para o dia 24 de agosto de 2019, por isso, foi 20 

necessário alterar as datas das aulas dos dias 23 e 24 de agosto para os dias 16 e 17 de agosto de 2019. A 21 

disciplina Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL) será 22 

realizada nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, 04 e 05 de outubro de 2019, com fechamento no dia 11 de 23 

outubro de 2019. A disciplina Seminário de Projeto de Mestrado (SEM) será realizada nos dias 25 e 26 24 

de outubro, 8, 9, 22 e 23 de novembro de 2019, com fechamento no dia 29 de novembro de 2019. Em 25 

virtude da complexidade das disciplinas e as orientações em distribuir cada conteúdo entre docentes, 26 

optou-se pelo número de três professores por disciplina obrigatória, conforme procedimento adotado no 27 

primeiro semestre de 2019.  A alocação dos professores se deu usando o quadro preenchido pelos 28 

docentes em reação às suas possibilidades em ministrar disciplinas e, ainda, a manifestação dos 29 

professores na reunião do dia 19 de junho de 2019.  Assim, a disciplina Conceitos e Aplicações de 30 

Transferência de Tecnologia (TT) ficou sob a responsabilidade das professoras Daniela Martins Diniz 31 



(CTAN);  Elidia Maria Guerra (CAP) e Mariana Campos da Paz (CCO); a disciplina Políticas Públicas 32 

de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL) ficou sob a responsabilidade dos 33 

professores Erivelto Luis de Souza (CAP), Paulo Henrique Lima Siqueira (CTAN) e Bezamat de Souza 34 

Neto (CTAN); a disciplina Seminário para TCC (SEM-TCC) ficou sob a responsabilidade dos professores 35 

Daniel Bonoto Gonçalves (CCO), Cristiane Medina Finzi Quintão (CAP) e  Gabriel de Menezes Yazbeck 36 

(CTAN) (ANEXO 1). O professor Erivelto Luis de Souza solicitou que o coordenador enviasse um 37 

cronograma definindo a data final para que os professores pudessem lançar as notas. Item 2 - 38 

Distribuição de orientandos - O número de alunos regulares do PROFNIT é igual a 10 e o número de 39 

professores igual a 17. Por isso, foi solicitado que os alunos fizessem uma proposta de pesquisa e 40 

indicassem nomes de professores que pudessem orientá-los. O discente Antônio Henrique Polastri 41 

Rodrigues apresentou o tema “Adaptação da Metodologia TRL para Aplicação pelas Universidades 42 

Federais” e será orientado pelo professor Gabriel de Menezes Yazbeck; a discente Moema Guimarães 43 

Santos apresentou o tema “Estudo do envolvimento da área de conhecimento de Administração nas 44 

atividades das incubadoras de empresas mantidas pelas universidades públicas” e será orientado pela 45 

professora Daniela Martins Diniz;  a discente Andreza Tatiana Pereira dos Santos Jardim apresentou o 46 

tema “Metodologia de gestão da inovação: estudo de caso em uma universidade federal” e será orientanda 47 

pelo professor Dárlinton Barbosa Feres Carvalho; o discente Bruno de Barros Dilascio apresentou o tema 48 

Indicação Geográfica da cidade de Resende Costa e será orientando pelo professor Paulo Henrique de 49 

Lima Siqueira; a discente Cynthia Mendonça Barbosa apresentou o tema “Contabilização de Ativos 50 

Intangíveis na Administração Pública” e será orientada pelo professor Fabricio Molica de Mendonça; a 51 

discente Michelly Morato Damasceno Gonçalves apresentou o tema  “Prototipagem e validação de 52 

aplicativo com banco de dados para preenchimento da Plataforma Sucupira e gerenciamento de Programas 53 

de Pós-Graduação” e será orientada pelo professor Paulo Granjeiro, com coorientação do professor Daniel 54 

Bonoto; a discente Gisele Amanda de Oliveira Santos apresentou o tema “Utilização de software de 55 

gestão de dados como agregador de valor à avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES” e 56 

será orientada pelo professor Daniel Bonoto Gonçalves; a discente Soraia Aparecida Alves apresentou o 57 

tema “Gestão Tecnológica das Patentes nos ICT´s: Gargalos e Desafios” e será orientada pelo professor 58 

Alexsandro Galdino; a discente Elaine Marques de Menezes Ribeiro apresentou o tema Transferência de 59 

Tecnologia nos Institutos de Ciência e Tecnologia do País: Panorama e Perspectivas e será orientada pela 60 

professora Mariana Campos da Paz; a discente Tania Marília Resende Meireles apresentou o tema 61 

“Contexto do surgimento de cooperativas no município de Santa Cruz de Minas – Como o incentivo ao 62 

empreendedorismo afeta o menor município do Brasil” será  orientada pelo professor Bezamat de Souza 63 

Neto (ANEXO II). Cabe ressaltar que os discentes Antônio Henrique, Michelly Morato Damasceno 64 

Gonçalves, Gisele Amanda de Oliveira Santos, Soraia Aparecida Alves, Elaine Marques de Menezes 65 

Ribeiro já estão com nomes de orientadores e coorientadores definidos. Então, foi decidido que o 66 

Coordenador disponibilizará as demais propostas de projetos para que os professores possam manifestar 67 

interesse em definir possíveis coorientações. Item 3 - Solicitação de equivalência de disciplina - as 68 



alunas Michelly Morato Damasceno Gonçalves, Gisele Amanda de Oliveira Santos, Soraia Aparecida 69 

Alves e Elaine Marques de Menezes Ribeiro solicitam equivalência das disciplinas Empreendedorismo 70 

(15 horas), Tópicos especiais em Empreendedorismo (15 horas) e Propriedade intelectual e informação 71 

tecnológica (30 horas) cursadas como alunas especiais do curso de Mestrado Programa de Pós-graduação 72 

em Biotecnologia, a disciplinas optativas do curso do mestrado profissional em Propriedade Intelectual, 73 

Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT. Analisando a carga horária das disciplinas e os 74 

conteúdos ministrados, depois de ouvidos os professores que ministraram tais disciplinas e que fazem 75 

parte do corpo de docentes do PROFNIT-UFSJ, o colegiado decidiu equivaler o conteúdo apresentado à 76 

disciplina PROFNIT 17 – Empreendedorismo em Setores Tecnológicos. As ementas das disciplinas 77 

cursadas pelas discentes no Mestrado do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e a disciplina 78 

equivalente do PROFNIT se encontram no ANEXO III. Item 4 - Trabalho de conclusão de curso – 79 

Conforme normas do PROFNIT apresentadas na Aula Zero, o aluno terá que optar em desenvolver um 80 

produto e submeter um artigo para uma revista B3 ou não desenvolver um produto e submeter um artigo 81 

para uma revista B1 e, ainda, que a dissertação não seja o único item apresentado. Com isso, o 82 

coordenador informou que sentiu insegurança em relação a tais produtos e, por isso, entrou em contato, 83 

por telefone, com um dos representantes da Coordenação Nacional para maiores esclarecimentos. Como 84 

resposta, foi informado que, além dessas exigências do PROFNIT, é necessário respeitar as condições 85 

internas das instituições de ensino superior que abrigam os pontos focais. Para atender a tais exigências e 86 

garantir um curso de qualidade, o colegiado decidiu para o cumprimento do programa de mestrado 87 

profissional PROFNIT: a) a elaboração e defesa de uma dissertação; b) a realização de um Exame de 88 

Qualificação; c) a submissão de um artigo para uma revista de classificação B1, no mínimo, quando o 89 

único produto apresentado é a dissertação; d) a submissão de um artigo para uma revista B3, no mínimo, 90 

quando além da dissertação, há outros produtos envolvidos. Item 5 - Professores para a disciplina de 91 

seminários - Foi definido que os professores Daniel Bonoto Gonçalves; Cristiane Medina Finzi Quintão e 92 

Gabriel de Menezes Yazbeck sejam os responsáveis pela disciplina Seminário TCC (SEM-TCC) e que os 93 

professores fiquem responsáveis pelo desenvolvimento da dinâmica da disciplina. Foi passado aos 94 

professores uma estrutura do plano de curso que foi desenvolvido pelo Professor Tonholo da Universidade 95 

Federal de Alagoas. Item 6 - Solicitação de aproveitamento de testes de proficiência em língua 96 

estrangeira - As Alunas Michelly Morato Damasceno Gonçalves, Gisele Amanda de Oliveira Santos, 97 

Soraia Aparecida Alves e Elaine Marques de Menezes Ribeiro apresentaram o resultado do TOEFL e 98 

solicitaram equivalência e dispensa da prova de Proficiência de Língua Estrangeira realizada pelo 99 

PROFNIT. A pontuação obtida e o nível de equivalência de cada aluna foram: Michelly Morato 100 

Damasceno Gonçalves, 373 pontos, equivalente ao nível A2; Gisele Amanda de Oliveira Santos, 411, 101 

equivalente ao nível A2; Elaine Marques de Menezes Ribeiro, 410 pontos, equivalente ao nível A2; Soraia 102 

Aparecida Alves, 373, equivalente ao nível A2. Como o teste TOEFL tem sido usado em outros 103 

programas de mestrado da UFSJ, o colegiado decidiu deferir o pedido das discentes, aproveitando o 104 

resultado dos exames e equivalendo ao teste de proficiência em língua estrangeira.  Item 7 -  105 



Recadastramento de professores – o Coordenador informou que no cronograma do PROFNIT há um 106 

período específico para o cadastramento e recadastramento de docentes, por isso, caso haja algum 107 

professor que queira sair do programa, que faça isso com antecedência para que a substituição do 108 

professor não seja prejudicada. Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião e para 109 

constar, eu Fabrício Molica de Mendonça, lavrei e digitei a presente ata, assinada pelos membros do 110 

colegiado e demais presentes na reunião. São João del-Rei, dezenove dias do mês de junho do ano de dois 111 

mil e dezenove. 112 

Prof. Fabrício Molica de Mendonça  (CTAN) _______________________________________ 113 

Prof. Leonardo Carnevalli Dias (CSL) _________________________________________ 114 

Prof. Anderson Oliveira Latini (CSL)  _________________________________________ 115 

Prof. Bezamat de Souza Neto (CTAN)  _________________________________________ 116 

Profa. Cristiane Medina Finzi Quintão (CAP)  ___________________________________ 117 

Prof. Darlinton Barbosa Feres Carvalho (CTAN)  ____________________________________ 118 

Prof. Daniel Bonoto Gonçalves (CCO)  __________________________________________ 119 

Profa. Daniela Martins Diniz (CTAN)  __________________________________________ 120 

Prof. Erivelto Luis de Souza (CAP)  __________________________________________ 121 

Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck (CTAN)  ____________________________________ 122 

Profa. Mariana Campos da Paz (CCO)  __________________________________________ 123 

Prof. Mateus da Silva Junqueira (CSL)  __________________________________________ 124 

Prof. Paulo Henrique Siqueira (CTAN)  __________________________________________ 125 

 126 

 127 

Fabrício Molica de Mendonça 128 

Coordenador Pro Tempore do PROFNIT/UFSJ 129 

Original assinado e depositado no PROFNIT-UFSJ 130 

 131 
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ANEXO I 134 

Disciplinas oferecidas no segundo semestre, período, professores e datas 135 

Disciplina Período Professores Datas 

Conceitos e Aplicações de 

Transferência de Tecnologia 

(TT) 09/08 a 06/09 

Daniela Martins Diniz 

Elidia Maria Guerra  

Mariana Campos da Paz 

09 e 10/08 

16 e 17/08 

30 e 31/08  

    Políticas Públicas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e o 

Estado Brasileiro (POL) 20/09 a 11/10 

Erivelto Luis de Souza 

Paulo Henrique Lima Siqueira 

Bezamat de Souza Neto 

20 e 21/09 

27 e 28/09 

4, 5 e 11/10 

    

 Seminário de Projeto de 

Mestrado (SEM) 25/10 a 29/11 

Daniel Bonoto Gonçalves  

Cristiane Medina Finzi Quintão 

Gabriel de Menezes Yazbeck  

25 e 26/10 

8 e 9/11 

22 e 23/11 

 136 
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ANEXO II 138 

Temas e sugestão de orientadores definidos pelos alunos do PROFNIT 139 

Nome Tema Orientador 

Antônio Henrique 

Polastri Rodrigues 

Adaptação da Metodologia TRL para Aplicação pelas 

Universidades Federais Gabriel de Menezes Yazbeck 

Moema Guimarães 

Santos 

Estudo do envolvimento da área de conhecimento de 

Administração nas atividades das incubadoras de 

empresas mantidas pelas universidades públicas. Daniela Martins Diniz 

Andreza Tatiana 

Pereira dos Santos 

Jardim 

Metodologia de gestão da inovação: estudo de caso em 

uma universidade federal.  

Dárlinton Barbosa Feres 

Carvalho 

Bruno de Barros 

Dilascio Indicação Geográfica da cidade de Resende Costa 

Paulo Henrique de Lima 

Siqueira. 

Cynthia Mendonça 

Barbosa 

Contabilização de Ativos Intangíveis na Administração 

Pública Fabricio Molica de Mendonça 

Michelly Morato 

Damasceno 

Gonçalves 

Prototipagem e validação de aplicativo com banco de 

dados para preenchimento da Plataforma Sucupira e 

gerenciamento de Programas de Pós-Graduação Paulo Granjeiro  

Gisele Amanda de 

Oliveira Santos 

Utilização de software de gestão de dados como 

agregador de valor à avaliação dos programas de pós-

graduação pela CAPES. Daniel Bonoto Gonçalves 

Soraia Aparecida 

Alves 

Gestão Tecnológica das Patentes nos ICT´s: Gargalos e 

Desafios Alexsandro Galdino 

Elaine Marques de 

Menezes Ribeiro 

Transferência de Tecnologia nos Institutos de Ciência e 

Tecnologia do País: Panorama e Perspectivas. 

Mariana Campos da Paz 

 

Tania Marilia 

Resende Meireles 

Contexto do surgimento de cooperativas no município 

de Santa Cruz de Minas – Como o incentivo ao 

empreendedorismo afeta o menor município do Brasil Bezamat de Souza Neto 

 140 
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ANEXO III 

Disciplinas cursadas no Mestrado do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e disciplina do PROFNIT 

Disciplina 

cursada/CH 

Ementa Disciplina 

equivalente/CH 

Ementa PROFNIT17 

Empreendedorismo 

(15 horas) 

Empreendedorismo. Inovação tecnológica. Startups e 

ecossistema. Ideação e oportunidades. Modelo de 

Negócios. Plano de Negócios. Validação. Papel do 

Empreendedorismo na transferência de tecnologias entre 

institutos de pesquisa e universidades e o setor privado 

produtivo. Diagnóstico do setor de Biociências no Brasil e 

estudo sobre os desafios do ambiente de negócios no 

caminho das empresas emergentes de base tecnológica 

Empreendedorismo 

em Setores 

Tecnológicos (45 

horas) 

PROFNIT17 – Empreendedorismo em Setores 

Tecnológicos: Características do empreendedor e 

mitos associados. O processo do empreendedorismo. 

Oportunidades de negócio. Empreendedorismo 

corporativo. Empreendedorismo tecnológico: parques 

tecnológicos e incubadoras de empresas. Plano de 

negócio. Empreendedorismo inovador e sua 

dependência de setores tecnológicos específicos. 

Geração e gestão de negócios inovadores nas áreas 

tecnológicas. Sistemas de inovação. 

Tópicos especiais 

em 

Empreendedorismo 

(15 horas) 

 

Papel do Empreendedorismo na transferência de 

tecnologias entre institutos de pesquisa e universidades e o 

setor privado produtivo. Diagnóstico do setor de 

Biociências no Brasil e estudo sobre os desafios do 

ambiente de negócios no caminho das empresas 

emergentes de base tecnológica. 

  

Propriedade 

intelectual e 

informação 

tecnológica (30 

horas) 

 

Introdução à Propriedade Intelectual, enfatizando a 

evolução histórica e sua relação com o desenvolvimento. 

Ativos de propriedade intelectual com foco no sistema de 

patentes e no uso de documentos de pedidos de patentes 

como fonte de informação para o desenvolvimento 

tecnológico. Gestão dos ativos de Propriedade Intelectual, 

com foco na transferência de tecnologia e na relação 

Universidade-Empresa e seu papel no processo de 

inovação. 

  

Total  60 horas  45 horas 



 


