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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA 01/2019, do COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA
A INOVAÇÃO (28.03.2019)
Às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito) de março de 2019, na sala 14
do bloco IV (Sucom) do Câmpus de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins – UFT,
realizou-se a primeira reunião ordinária 2019/1 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, Gláucia Vieira, Glenda
Michele Botelho, Jose Lauro, Kleber Abreu Sousa, Rafael Lima de Carvalho e Wendell Eduardo
Moura Costa. O professor Warton Silva também participou da reunião como ouvinte. A reunião
foi iniciada com a leitura do instrumento convocatório, em seguida o professor Francisco Gilson
informou sobre o compartilhamento da secretaria do PROFNIT, junto à secretaria do PPGCOM.
Informou ainda que o OPAGE receberá o embaixador de Israel no período de 10 a 13 de junho, e
alertou sobre a necessidade de se pensar em projetos que possam ser financiados pelo governo
Israelense. O professor Kleber ficou responsável por organizar uma agenda no Canguçu, com o
propósito de apresentar as potencialidades regionais. Na sequência, foi tratada a seguinte agenda:
1. Calendário 2019/1 - Disciplinas. O professor Gilson comentou sobre a necessidade do
programa em oferecer mais uma disciplina obrigatória nesse semestre. A professora Gláucia
ficou responsável por ministrar a disciplina de PI (Propriedade Intelectual) no primeiro semestre
de 2019; ficou responsável por enviar uma proposta de data para o mês de junho. Foi cogitada a
ideia de a disciplina ser ministrada por 3 professores: Ary Henrique, Miguel e Glaucia Vieira.
Professor Jose Lauro e professor Wendell Eduardo ficaram responsáveis por ministrar a
disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica no mês de maio de 2019. 2. Calendário 2019/2
– Disciplinas. Para o segundo semestre, 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). 3. Exame Complementar –
Em relação ao exame complementar ficou definido que a abertura de uma nova turma está
condicionada à aprovação de convênios com instituições parceiras. Não havendo mais nada a tratar,
o presidente encerrou a sessão às 16h00 (dezesseis horas) e eu, Kleber Abreu Sousa, lavrei a presente ata
que segue assinada, pelo Presidente do Colegiado.

Palmas, 28 de março de 2019.
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