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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A
INOVAÇÃO (04.03.2021)
Às 11 h (onze horas) do dia 04 (quatro) de março de 2021, por videoconferência, realizou-se a reunião
ordinária do Colegiado do Curso de Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
para a Inovação (PROFNIT-UFT), onde foram convocados os membros permanentes: Ary Henrique
Morais de Oliveira, Francisco Gilson Rebouças Porto Junior, Gláucia Vieira, João Nunes da Silva,
Glenda Michele Botelho, José Lauro Martins, Kleber Abreu Sousa, Warley Gramacho e Rafael Lima de
Carvalho; e convidados os professores colaboradores. Os professores Gláucia Vieira e Warley
Gramacho justificaram ausência médica. Pauta: 1. Eleição da nova coordenação do PROFNIT UFT.
O professor Gilson abriu a reunião destacando a importância do Profnit para a região e o impacto na
UFT. Destacou as conquistas do grupo e a avaliação positiva que temos da Rede Profnit e dos
mestrandos (atuais e egressos). Destacou que o mandato regular foi finalizado no último dia 28.02.2021
e que havia necessidade de renovar a coordenação, que foi exercida pelo prof. Gilson como coordenador
e pelo prof. Lauro, como vice-coordenador. O professor Gilson abriu o espaço indagando sobre
possíveis candidatos para assumir a nova gestão. Os professores fizeram uso da palavra, indicando a
impossibilidade de assumirem as funções agora vacantes. A sugestão dada no grupo foi de prorrogar o
mandato da atual composição por mais um ano, por conta da pandemia de Covid-19, e para dar tempo
de novas composições serem gestadas. O grupo encaminhou que o professor Francisco Gilson Rebouças
Porto Junior permaneça como coordenador e que o professor José Lauro Martins permaneça como vicecoordenador, com prorrogação do mandato e das competências até 31.03.2022, quando uma nova
eleição deverá ser convocada. O Colegiado aprovou a proposta e aprovou todos os atos ad referendum
executados para o bom andamento do curso até a presente prorrogação da gestão. Não havendo mais
nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 11h 58 min (onze horas e cinquenta e oito minutos) e eu,
Francisco Gilson Rebouças Porto Junior, lavrei a presente ata que segue assinada, pelo Presidente do
Colegiado.
Palmas, 04 de março de 2021.
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