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ATA DA 

51o ENCONTRO DE PONTOS FOCAIS 

DATA: 14 de agosto de 2018, 10h00 [horário de Brasília] 

LOCAL: FIEA, Maceió, BR 

 

 

Pauta Aprovada Por Unanimidade: 

Expediente 

1. Doutorado profissional [Relator: Eduardo Winter] 

2. Aspectos específicos do PROFNIT 

3. Aulas Inaugurais 

4. Formulário CAPES de produtos relevantes para o PROFNIT 

5. Associação FORTEC que detém o PROFNIT/FORTEC 

6. Registro de destaques dos Pontos Focais 

7. Recredenciamento e categorias de docentes 

8. Livros da Coleção PROFNIT 

9. Oficina Profissional 

10. Tema transversal do PROFNIT Turma 2019 

11. Seminários Integradores 

12. Seminários de Projetos de TCC 

13. ENA19 

13. Projeto pedagógico (matriz curricular, produtos que são TCC do PROFNIT, etc.) 

14. Formulários disponíveis na homepage do PROFNIT 

15. Oficinas pedagógicas 

Aprovação da ata desta reunião. 

 

Expediente 

Não houveram manifestações. 

 

1. Doutorado profissional 

Foram explicitadas características como sejam: 

✓ O doutorado profissional deve ser aplicado em pesquisa aplicada e a interagir com a sociedade para 

resolver problemas complexos; 

✓ Identificar problemas da sociedade (usualmente os alunos trazem essa demanda); 

✓ Docentes devem ter experiência profissional além da atividade acadêmica, seja no setor empresarial 

ou governamental ou acadêmico. Trazem sua experiência, enquanto profissionais, para o Programa; 

✓ Discentes devem ter o perfil de vir do mercado; 

✓ Projetos devem ser focados em demandas concretas do mercado que requeiram soluções complexas. 

 

2. Aspectos específicos e variados do PROFNIT 

Foram explicitadas características como sejam trancamento, prorrogação de prazo do curso, matrículas 

dos alunos selecionados, alunos especiais, alunos estrangeiros, emigrantes recentemente radicados no 

Brasil vindos de países em crise, inglês sem fronteiras, mestrados sanduiche e parcerias internacionais, 

estágios pós-doutorais, defesa fechada e defesa com sigilo, apoio de estudantes como bolsas, Exame de 

Qualificação de TCC, dentre outros. 

 

Foi decidido gravar um vídeo simples de alguns minutos de boas vindas aos novos alunos 

PROFNIT/FORTEC. 
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3. Aulas Inaugurais 

Foi decidido fazer uma escala de Aulas Inaugurais e ver quem poderia participar de outros pontos focais. 

Foi ainda sugerido que fosse organizada num ambiente onde estivessem presentes os participantes da 

tripla hélice (academia, governo e empresa). 

 

4. Formulário CAPES de produtos relevantes para o PROFNIT 

A CAPES está indagando quais são os produtos tecnológicos mais relevantes para o PROFNIT e todos os 

coordenadores dos pontos focais receberam um link para responder. Deve-se consultar as Normas 

Acadêmicas  

 

5. Associação FORTEC que detém o PROFNIT/FORTEC 

A CAPES está indagando quais são os produtos tecnológicos mais relevantes para o PROFNIT e todos os 

 

6. Registro de Destaques do Ponto Focal 

Registre os eventos, premiações e outros destaques de seu Ponto Focal. Estes dados serão utilizados para 

compor os relatórios do PROFNIT. Acessar: Formulário Google 

(https://goo.gl/forms/4ckEwiIgL4OPPrq33) 

 

7. Recredenciamento e categorias de docentes 

A página do PROFNIT tem as resoluções e Normas e Editais para se proceder. 

Os arquivos serão enviados às secretarias e às coordenações de pontos focais tão logo sejam revisados. A 

previsão é de 1 a 2 dias. 
 

8. Livros da Coleção PROFNIT 

Foi informado que em setembro sairá o próximo edital de fluxo contínuo para contribuições. No momento 

existem as seguintes séries: 
✓ Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI); 

✓ Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET); 

✓ Prospecção Tecnológica (PROSP); 

✓ Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT); 

✓ Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL). 

✓ Estudos de caso (EC) focando sucessos, gargalos e fracassos (Núcleos de Inovação Tecnológica, oficinas pedagógicas, 

oficinas profissionais, sinopses de TCCs do PROFNIT/FORTEC, etc.), compreendendo também Lições e Experiências e 

Memórias e Notas Técnicas, com padrão específico para cada tipo. 

 

9. Oficina Profissional 

Foram levantados vários aspectos de partilha de experiências entre os pontos focais. 

 

Não havendo tempo hábil para abordar os outros itens da pauta, a reunião foi encerrada às 18h20 (Horário 

de Brasília). 

A Ata foi aprovada por unanimidade na reunião de 14 de agosto de 2018, com quórum qualificado. A 

lista de presença vai anexa a esta ata. 

 

Original assinado e depositado no PROFNIT/FORTEC 

https://goo.gl/forms/4ckEwiIgL4OPPrq33

