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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A
INOVAÇÃO (06.03.2020)
Às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 06 (seis) de março de 2020, na sala 16 do bloco I
(OPAJE) do Câmpus de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins – UFT, realizou-se a primeira
reunião ordinária do Colegiado do Curso de Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação, onde estiveram presentes os membros permanentes e colaboradores: Ary
Henrique Morais de Oliveira, Francisco Gilson, Gláucia Vieira, João Nunes da Silva, Glenda Michele
Botelho, Jose Lauro, Kleber Abreu Sousa, Rafael Lima de Carvalho, Warley Gramacho, Edeilson
Milhomem (convidado) e o mestrando Yuri Silva, representando as três turmas. Pauta: 1.
Planejamento Estratégico PROFNIT 2019-2020. O professor Gilson abriu a reunião destacando que
as atividades foram iniciadas em 2019, ainda por ocasião da Reunião de Meio Termo de 2019, realizada
na CAPES em Brasília, onde ele esteve presente. Destacou os marcos presentes no PDI UFT 2014-2022
que estamos contemplados como PPG. Foram discutidas com os professores as três primeiras metas
globais do plano PROFNIT UFT, conforme a seguir:
1. Meta

PDI

UFT

2014-2022:

3.2.3.1.

Acompanhamento

da

produção

científica,

credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de professores
Pontos fortes

Professores produtivos, manutenção/desenvolvimento da qualidade do ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento; produtividade. Avaliação anual da
produção docente para manutenção do credenciamento.

Limitações

Encontrar docentes produtivos; Manter o docente dedicado ao programa;
acompanhamento sistemático da produção; Falta de sistema de informação
integrado a plataformas de produção; Atualização das páginas do programa.
Manutenção do currículo docente atualizado; Atualização das informações nos
espaços institucionais; Demora no tempo de credenciamento de novos docentes
pela rede nacional.

Ameaças externa

Falta de concretização de convênios, contratos e assemelhados; Não aprovação
imediata da APCN do doutorado da rede Profnit; Ausência de sistema de bolsas
para profissionais de agências de fomento (Capes, CNPq).

Oportunidades

Linhas de pesquisa do programa; Desenvolver soluções para a indústria, P&D,
comércio e serviços, além de órgãos públicos.

Estratégias a

1.Criação de critérios de credenciamento/ recredenciamento/ descredenciamento

adotar

de professores (ainda não contemplados pela rede);
2. Abrir edital para credenciamento/ recredenciamento de professores no início de
cada ano;
3.Aplicar os critérios avaliativos de descredenciamento (avaliação bianual)

Responsável/Prazo CAI-UFT /Julho.2020

2. Meta PDI UFT 2014-2022: A 3.2.1.1. Estimular a realização de trabalhos de cursos de pós
graduação em parceria com cursos de graduação
Pontos fortes

Atividades em realização por alguns docentes do Profnit; Fortalecimento da
formação do mestrado; Participação de mestrandos em atividades de ensino de
graduação com o orientador; Desenvolvimento de produtos tecnológicos em
parceria com mestrandos e graduandos, supervisionados por docentes do Profnit.

Limitações

Caracterização do Profnit como um programa profissional (dedicação parcial dos
mestrandos); Limitação organizacional/administrativa da UFT, devido a ausência
de centros e/ou departamentos; Diálogo/alinhamento entre graduação/pósgraduação.

Ameaças externas

Falta de associação com curso de graduação;

Oportunidades

Realização de eventos que permitam a inserção de alunos de graduação e pósgraduação;

Estratégias a

1. Validação da carga horária da pós-graduação na graduação;
2. Criação de projetos comuns de pesquisa, extensão e desenvolvimento que

adotar

permitam o “encontro” de objetos comuns a graduação e a pósgraduação;
3. Solidificar no interior dos grupos de pesquisa práticas de inclusão de
graduandos e mestrandos, com os pesquisadores do Profnit;
4. Criar um programa/política de Incentivo ao desenvolvimento de estágios
supervisionados/TCC no Profnit com graduandos.

Responsável/Prazo

Coordenação, Coordenadores de grupo de pesquisa ligados ao Profnit,
coordenadores de curso de graduação ligados ao docentes do Profnit.

3. Meta PDI UFT 2014-2022: A 3.2.1.2. Incentivar docentes para atuação em atividades de
ensino em graduação e pós-graduação stricto sensu.
Pontos fortes

Atividades em realização por alguns docentes do Profnit; Fortalecimento da
formação do mestrado; Participação de mestrandos em atividades de ensino de
graduação com o orientador; Desenvolvimento de produtos tecnológicos em
parceria com mestrandos e graduandos, supervisionados por docentes do
Profnit.

Limitações

Caracterização do Profnit como um programa profissional (dedicação parcial
dos mestrandos); Limitação organizacional/administrativa da UFT, devido a
ausência

de

centros

e/ou

departamentos;

Diálogo/alinhamento

entre

graduação/pós-graduação.
Ameaças externas

Falta de associação com curso de graduação;

Oportunidades

Realização de eventos que permitam a inserção de alunos de graduação e pósgraduação;

Estratégias a

1. Validação da carga horária da pós-graduação na graduação;

adotar

2. Criação de projetos comuns de pesquisa, extensão e desenvolvimento
que permitam o “encontro” de objetos comuns a graduação e a pósgraduação;
3. Solidificar no interior dos grupos de pesquisa práticas de inclusão de
graduandos e mestrandos, com os pesquisadores do Profnit;

4. Criar um programa/política de Incentivo ao desenvolvimento de estágios
supervisionados/TCC no Profnit com graduandos.
Responsável/Prazo

Coordenação, Coordenadores de grupo de pesquisa ligados ao Profnit,
coordenadores de curso de graduação ligados aos docentes do Profnit.

As demais metas foram encaminhadas por e-mail para contribuições e fechamento, sendo:
Meta PDI UFT: A 3.2.3.3. Estimular a defesa de dissertações e teses no prazo correto (24 meses)
Meta PDI UFT: A 3.2.3.4. Criar normativa para credenciamento e descredenciamento de docentes.
Meta PDI UFT: A 3.2.3.5. Atualização das informações sobre os Programas na Plataforma Sucupira
Meta PDI UFT: A 3.4.3.2. Integrar as áreas de conhecimento dos cursos e campi de forma a promover
projetos de pesquisa e extensão numa perspectiva inter e transdisciplinar.
Meta PDI UFT: A 3.2.4.9. Estimular trabalhos em cooperação com outras instituições.
Meta PDI UFT: M 3.2.4. Sistematização do processo de gestão dos cursos de pós graduação stricto
Meta PDI UFT: M 3.2.3. Estabelecer estratégias para ampliação dos conceitos da pós graduação stricto
sensu.
O Colegiado aprovou o planejamento e as metas, sendo as demais, desbrobramentos dessas três
primeiras. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 17h30 (dezessete horas e
trinta minutos) e eu, Francisco Gilson Rebouças Porto Junior, lavrei a presente ata que segue assinada,
pelo Presidente do Colegiado.
Palmas, 06 de março de 2020.

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência
de Tecnologia para a Inovação

