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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAI DO CURSO DE MESTRADO EM
PROPRIENDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A
INOVAÇÃO (11.07.2019)
Às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) do dia onze (onze) de julho de 2019, na sala 14 do
bloco IV (Sucom) do Câmpus de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins – UFT,
realizou-se a segunda reunião ordinária 2019/1 da CAI do Colegiado do Curso de Mestrado em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, onde estiveram presentes
os membros: Ary Henrique Morais de Oliveira, Francisco Gilson, Glenda Michele Botelho,
Kleber Abreu Sousa e Rafael Lima de Carvalho. O professor Gilson iniciou a reunião dando
boas vindas aos membros da CAI e na sequência foram realizadas as discussões dos pontos de
pauta. 1. Solicitação de novos docentes. Os professores Alexandre Tadeu Rossini e Edeilson
Silva do colegiado de ciência da computação; o professor Warton Silva do colegiado de
Tecnologia em Logística e a professora Marli Terezinha do colegiado de Ciências Contábeis
fizeram a solicitação formal para ingresso no Profnit e foram aprovados, por unanimidade, como
professores colaboradores do programa. A proposta é que eles se integrem as disciplinas e sejam
avaliados para serem docentes formais do programa. 2. Calendário 2019/2 - Disciplinas. Em
relação ao calendário de disciplinas para 2019/2, conforme já expresso na ata da última reunião,
obedecerá a seguinte disposição: o professor Wendell ficou responsável pela disciplina de
prospecção tecnológica, juntamente com o professor Miguel. A disciplina optativa de
Empreendedorismo em setores tecnológicos ficou sob a responsabilidade dos profs Kleber Abreu
e Francisco Gilson; A disciplina optativa de Projetos em Ciência, Tecnologia e Inovação ficou
sob a responsabilidade dos profs Ary e Glenda; E, por fim, a disciplina de Indicadores
Científicos e tecnológicos ficou sob a gestão do prof Warton Silva, conforme quadro a seguir:
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Os dias e horários da disciplina de Prospecção Tecnológica, que ficou a cargo dos professores
Miguel e Wendell, bem como a disciplina de Indicadores Científicos e Tecnológicos sob a
responsabilidade do prof Warton Silva, deverão ser negociados com o professor Francisco
Gilson, coordenador do programa. Para estes, conforme deliberado pela CAI, recomenda-se
sexta ou quinta à tarde. 3. Situação do aluno Jader Nascimento. Em relação ao aluno Jader
Nascimento ficou decidido que pelo fato do discente ter reprovado nas disciplinas, de acordo
com o regimento interno do programa, o aluno será desligado. Não havendo mais nada a tratar, o
presidente encerrou a sessão às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) e eu, Francisco Gilson,
lavrei a presente ata que segue assinada, pelo Presidente do Colegiado.
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