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CHAMADA PROFNIT/FORTEC 

PROSPECÇÃO DE INSTITUIÇÕES INTERESSADAS NA ADESÃO À REDE 

PROFNIT/FORTEC 

 
 

O PROFNIT/FORTEC é um Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de tecnologia para a Inovação, stricto sensu, dedicado ao aprimoramento da 

formação profissional para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

(NITs) e nos Ambientes Promotores de Inovação nos diversos setores acadêmico, empresarial, 

governamental, organizações sociais, etc. 

É um programa presencial e gratuito da Associação Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC (www.fortec.org.br), realizado por uma 

Rede Nacional de Instituições de Ensino e Pesquisa, denominados Pontos Focais. A Rede 

PROFNIT/FORTEC é integrada por 28 instituições e tem como Sede Acadêmica a 

Universidade Federal de Alagoas. 

A rede oferta curso de Mestrado Profissional aos profissionais já graduados em nível 

superior, em qualquer área de conhecimento, que atuem ou desejem atuar em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia com vistas à promoção da Inovação, no âmbito das 

competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), servidores e membros de equipes 

de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), Empresas Inovadoras, Organizações Sociais e 

outras instâncias afins do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). 

Trata-se de uma contribuição social do FORTEC e das Instituições de Ensino para a 

formação de recursos humanos a nível de mestrado para atuar nos Núcleos de Inovação 

Tecnológicas, Centros de Inovação Tecnológica, Agências de Fomento à Pesquisa, 

Desenvolvimento& Inovação, entre outros ambientes de inovação, em atendimento às 

diretrizes do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e suas regulamentações. 

O Mestrado Profissional é oferecido em todas as regiões do Brasil, sendo desejável asua 

realização em todos os estados daFederação. 

OPROFNIT/FORTEC iniciou suas atividades em 2016, após  receber a recomendação  

do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior – CTC-ES da CAPES, em sua 159a 

reunião, realizada nos dias 18 e 19 de junho de2015. 

O curso é avaliado pela CAPES com nota 4 (quatro) está vinculado ao CA de 

Administração e conta com a participação de docentes oriundos das mais diversas áreas do 

conhecimento, o que fortalece o caráter inter- e multidisciplinar. 

OPROFNIT/FORTEC iniciou o ano de  2018 com 485 estudantes atuantes nos 12 

Pontos Focais iniciais e recebeu  substancial aumento da capacidade de atendimento, com a 

adesão de16 Novos Pontos Focais que começaram suas atividades acadêmicas no segundo 

semestre de 2018. O Mestrado Profissional é também oferecido anualmente para alunos 

estrangeiros, que podem se candidatar em fluxo contínuo, através de editalespecífico. 

O PROFNIT é coordenado pelo Conselho Gestor (CG) e pela Comissão Acadêmica 

Nacional(CAN),que operam sob a  égide do Diretório do FORTEC, tem um Ponto Focal 

Sede, e é executado pelas Comissões Acadêmicas Institucionais (CAIs) dos Pontos Focais. 

Com vistas a estender o atendimento e a formação de pessoal qualificado em todo 

território nacional, vem de público consultar as instituições interessadas em aderir ao projeto 

pedagógico e operacional aprovado pelo CTC/CAPES no APCN367/2014 e participar da 

Rede PROFNIT/FORTEC, por esta chamada, que operará em fluxo contínuo, até o dia 31 de 

dezembro de2018. 

Para tal, serão consideradas elegíveis as instituições de ensino superior que, 

preferencialmente, atendam a todos os seguintes requisitos: 

1- Ser Instituição de Ensino Superior; 
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2- Ter cursos de Mestrado e/ou Doutorado reconhecidos pelaCAPES; 

3- Apresentar pelo menos 8 doutores, com produção técnica e/ou científica, interessados 

em participar como docentes permanentes do curso, com experiência em formação e 

competência para cobertura das disciplinas obrigatórias docurso; 

4- Enviar proposta deadesão. 

 

ETAPAS E CALENDÁRIO DA CHAMADA 

 

Atividade Período 

Lançamento da chamada pelo Conselho Gestor do 

PROFNIT/FORTEC 

11 de junho de 2018 

Envio da proposta, conforme modelo anexo, 

exclusivamente por email – 

profnit.secretaria@gmail.com 

Fluxo contínuo, até 31 de dezembro 

de 2019 

Análise preliminar da Comissão Acadêmica Nacional Até 60 dias após recebimento da 

proposta 
Visita de especialistas Até 30 dias após a análise da CAN 

Envio de proposta retificada, de acordo com sugestões 

da Comissão de Especialistas 

Até 30 dias depois da Visita 

Envio da solicitação de expansão à CAPES Após análise e aprovação pela CAN 

da proposta revisada 

Início das atividades do curso Adesão ao primeiro Exame 

Nacional de Acesso após aprovação 

da adesão pela CAPES 

 

OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES 

 

O envio da manifestação de interesse será realizado exclusivamente por e-mail, aos 

cuidados do Conselho Gestor do PROFNIT/FORTEC no e-mail profnit.secretaria@gmail.com 

e secretaria@fortec.org.br. 

A manifestação será constituída de dois documentos; 

1- Proposta de adesão enviada pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação (ou equivalente) da 

instituição interessada, com no máximo 30 páginas, em arquivo PDF, fformato livre, contendo 

pelo menos: 

a) declaração de interesse institucional em aderir ao PROFNIT/FORTEC, assinado 

pelos reitores das instituições envolvidas; 

b) descrição sucinta da experiência anterior em PG stricto sensu de todas as instituições 

interessadas; 

c) detalhamento da Unidade Acadêmica ou órgão da instituição ao qual o curso será 

vinculado, bem como da infraestrutura e pessoal que será disponibilizado para a secretaria e 

atividades acadêmicas do curso, e nomes CPFs dos docentes que exercerão o papel de 

coordenador/vice-coordenador da proposta, a títulopro-tempore; 

d) cartas de apoio à adesão ao PROFNIT da FAP local e/ou da Secretaria de CT&I, 

entidades do sistema de inovação (SEBRAE, Federação das Indústrias,etc.); 

e) anuência expressa de cada docente envolvido na proposta (pode ser documento 

assinadocoletivamente); 

f) termo de compromisso do Reitor ou equivalente de que o curso será ofertado deforma 

gratuita aos estudantes aprovados e que a instituição arcará com as despesas de deslocamentos 

de docentes/coordenação para treinamentos e reuniões da Rede e, 

g) indicação dos contatos institucionais do Pró-Reitor e Coordenador/Vice-Coordenador 

pro-tempore. 
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2- Caderno de visitas, preenchido pelos proponentes e enviado em formato Word®, 

conforme modelo anexo. 

 

As Instituições proponentes se comprometem a custear as despesas de deslocamento 

(passagens, hospedagens, alimentação, etc), já no contexto desta Chamada, com vistas a: 

1- Visita de Especialistas - dois especialistas indicados pela Comissão Acadêmica 

Nacional para as visitas técnicas, durante o processo deadesão. 

2- Treinamento dos docentes da instituição em Oficinas Pedagógicas e reuniões 

presenciais regulares da Rede PROFNIT/FORTEC, apósadesão. 

 
 

PERFIL DOCENTE REQUERIDO PARA INGRESSO NO PROFNIT 

- Portador do título de Doutor e do quadro permanente de uma das instituições 

interessadas; 

- Atuação profissional nas competências dos NITs (PI&TT eInovação); 

-Produção Técnica em PI&TT e Inovação (Prestação de serviços tecnológicos conforme 

a Lei da Inovação, Propriedade Industrial e Registro de Software,PI licenciada, procedimentos 

de NITs, portfólios e material didático e de suporte aos NITs, Desenvolvimento Regional e 

Inovação, Cultura do Empreendedorismo Inovador,etc); 

- Produção bibliográfica em PI&TT e Inovação Tecnológica (excluídos anais eresumos) 

nos últimos 3 anos (desde 2015,inclusive); 

- Recomendável experiência em orientações de mestrado oudoutorado; 

- Desejável participação em projetos conjuntos ou em rede na área deinovação; 

- Desejada formação complementar de atualização em PI&TT e Inovação Tecnológica 

(OMPI, INPI, FORTEC, NITs e Redes de NITs, Política em CT&I eanálogos); 

- Desejada inserção nacional e internacional em propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e inovação tecnológica e análogos (grupos de trabalho, assessoramento ou 

conselhos de âmbito nacional ou internacional, cargos governamentais, associações, 

organização de eventos, coordenação de projetos, serviços tecnológicos, etc.) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROFNIT 

1-As informações sobre o Curso estão disponíveis na página eletrônica 

www.profnit.org.br. 

2-O Caderno de Visitas é parte integrante desta Chamada e está disponível para 

download 

em http://bit.ly/2sEYdVl. 
 

 

 

Maceió, aos 11 de junho de 2018. 

 
 

Prof. Dr. Josealdo Tonholo 

Pró-Reitor e Presidente do Conselho Gestor do PROFNIT/FORTEC 

(original assinado e depositado na sede do FORTEC, ad-referendum do CG) 


