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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA

28 DE ABRIL DE 2022.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quinta-feira, às 14h, na
sala 12 do Departamento de Química, reuniram-se, sob a presidência do professor Ado Jório de
Vasconcelos, coordenador, com a presença dos seguintes membros �tulares: professores Doutores,
Rubén Dario Sinisterra Millan, Maria Esperanza Cortés Segura e da representante dos discentes Jéssica
Moreira Caetano. O quórum regimental não foi a�ngido – 04 (quatro) presenças, mas os presentes
concordaram em discu�r os pontos de pauta para serem referendados posteriormente. Jus�ficaram
ausência os professores Allan Claudius Queiroz Barbosa, Fréderic Jean George Frezard, Carlos Alberto
Taglia�, Renata Simões Guimarães e Borges, Elaine Maria de Souza Fagundes, Fabrício Ber�ni Pasquot
Polido e Murillo Lima Modesto. A sessão foi instalada pelo senhor coordenador, que deu boas vindas,
agradeceu a presença de todos na reunião e passou para a Ordem do Dia com o ponto de pauta: 1.
Informes: O professor Ado informou que o registro da nova marca do PPGIT já foi enviado para CTIT, para
que possam fazer os trâmites necessários. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: Os membros
presentes aprovaram, por unanimidade, a ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 – 31 DE MARÇO DE
2022. 3. Credenciamento de novos professores. Foram aprovados por unanimidade os pedidos de
credenciamento dos discentes: Carmen Couto Ribeiro, Marys Lene Braga Almeida e Reginaldo de Jesus
Carvalho Lima. 4. Ajuste de disciplinas nas áreas de concentração: Após discussões, foi definido que
devemos solicitar à PRPG que as disciplinas QUI876 - Propriedade Intelectual II - PROTECAO PATENTARIA-
ASPECTOS TECNICOS E LEGAIS e ECN947 - Economia da Ciência e Tecnologia, sejam incluídas no Núcleo
Específico de todas as cinco áreas de concentração, tanto do Mestrado, como do Doutorado. Caso exista
algum pré-requisito, o professor responsável pela disciplina deve colocar na ementa. 5. Aprovação de
A�vidades Extracurriculares após parecer: Aprovado por unanimidade o pedido da Doutoranda Paloma
do Rosário Vidal e Silva. 6. Aprovação de Aproveitamentos de Créditos após parecer: Após discussões,
decidiu-se pela criação de regras transitórias, devido ao novo regulamento. O professor Ado se dispôs a
fazer uma resolução sobre esse assunto. Aprovados por unanimidade os pedidos dos discentes de
doutorado: Afonso Mar�nez Andrade, Amanda dos Santos da Paixão, Diana Beatriz de Almeida, Paloma
do Rosário Vidal e Silva e Priscilla Malagu�. 7. Outros assuntos: A discente Jéssica disse que foi definida a
temá�ca do evento a ser realizado no mês de junho: Transformação Digital. Os presentes sugeriram
nomes de alguns professores para palestrar no evento. O professor Ado contou sobre a Reunião que
aconteceu com o diretor do ICEx – Francisco, e com o diretor do ICB - Carlos Rosa sobre a questão de
Recursos Humanos para o PPGIT, e que estava agenda uma reunião com o Diretor da EE. A proposta é que
os diretores façam uma carta conjunta para a reitoria, explicando a demanda do programa. Ado ainda
falou sobre o Planejamento Estratégico que está em andamento e sugeriu marcar uma reunião com
todos os professores credenciados ao programa no dia 20/05, às 13h. Sugeriu também uma reunião com
os discentes e a proposta é que seja no dia 24/05. Jéssica vai verificar com os docentes qual o melhor
formato (online ou presencial) e melhor horário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às
15:00, da qual eu, Le�cia Peres Morato Gonçalves, Secretária do Programa de Pós-Graduação em
Inovação Tecnológica, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Coordenador do Colegiado e
pelos demais membros presentes

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Peres Morato Gonçalves, Assistente em
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Administração, em 04/10/2022, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Esperanza Cortes Segura, Coordenador(a) de curso
de pós-graduação, em 04/10/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ado Jorio de Vasconcelos, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 05/10/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Moreira Caetano, Usuário Externo, em
06/10/2022, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ruben Dario Sinisterra Millan, Professor do Magistério
Superior, em 20/10/2022, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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