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

ATA DA 6ª 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 JULHO DE 2022.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quinta-feira, às 14h,
online, pela plataforma Zoom, reuniram-se, sob a presidência do professor Ado Jório de Vasconcelos,
coordenador, com a presença dos seguintes membros �tulares: professores Doutores Fabrício Ber�ni
Pasquot Polido, dos membros suplentes Francisco Vidal Barbosa, Virgínia Soares Lemos e do
representante dos discentes Murillo Lima Modesto. Constatado o quórum regimental – 05 (cinco)
presenças. Jus�ficaram ausência os professores Allan Claudius Queiroz Barbosa, Carlos Alberto Taglia�,
Eduardo de Campos Valadares, Fréderic Jean George Frezard, Maria Esperanza Cortés Segura, Renata
Simões Guimarães e Borges e Rubén Dario Sinisterra Millan. 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 PPGIT se inscreveu para solicitação de bolsas do CNPq, mas
não foi contemplado. O processo sele�vo foi finalizado, ingressaram 8 (oito) novos alunos para o curso de
doutorado e 4 (quatro) novos alunos para o curso de mestrado. 2. Aprovação da ata da reunião anterior:
Os membros presentes aprovaram, com uma abstenção, a ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 – 26
DE MAIO DE 2022. 3. Aprovação de Aproveitamentos de Créditos após parecer: Aprovado por
unanimidade o pedido do discente de doutorado Eduardo Brandão Diniz Lage que teve parecer favorável
feito pelo professor Eduardo Romeiro. 4. Aprovação de A�vidades Extracurriculares após parecer:
Aprovado por unanimidade o pedido do discente de doutorado Haroldo Lacerda de Brito que teve
parecer favorável feito pelo professor Eduardo Valadares. 5. Solicitação de Auxílio Estudante: a.
Doutorando Edes Garcia da Costa Filho: Solicita R$300,00 para custear despesas rela�vas à inscrição e
apresentação de trabalho no XLVI Encontro da ANPAD – EnANPAD 2022, com anuência do orientador
Allan Claudius Queiroz Barbosa. b. Doutoranda Mariana Bonifácio Amancio: Solicita R$904,90 para
custear despesas rela�vas a publicação dos resultados das pesquisas desenvolvidas durante o doutorado
da aluna em formato de livro, com anuência do orientador Vasco Ariston de Carvalho Azevedo. c.
Doutorando Igor Augusto de Melo Dias: O professor Ado informou que aprovou ad referendum o
pagamento do auxílio solicitado pelo discente, com anuência do orientador Allan Claudius Queiroz
Barbosa, para pagamento de parte da inscrição no programa Silicon Valley Camp, a ser realizada na
Universidade de Berkeley situada na cidade de San Francisco – CA (EUA), entre os dias 04 de julho de
2022 à 12 de agosto de 2022, no valor de R$2000,00 e está trazendo ao colegiado para ser referendando.
As solicitações dos três discentes foras aprovadas por unanimidade. 6.         Prorrogação de prazo de
Defesa de Tese: a. Giovani Moreira dos Santos: Solicita prorrogação por 3 meses a par�r de 27/09/2022.
b. Raissa De Luca Guimarães: Solicita prorrogação por 6 meses a par�r de 23/07/2022. O professor Ado
informa que aprovou Ad referendum pelo fato de aluna precisar do lançamento do Saldo no Sistema para
conseguir se matricular no próximo semestre. c. Vanessa Aparecida Alves de Paula Soares: Solicita
prorrogação por 45 dias a par�r de 22/08/2022. O professor Ado informa que aprovou Ad referendum
pelo fato de aluna precisar do lançamento do Saldo no Sistema para conseguir se matricular no próximo
semestre. Aprovados por unanimidade. 7. Solicitação de ingresso como Residente Pós-doutoral: a.
Márcia Dias Diniz Costa: Aprovada por unanimidade. b. O�avio Raul Domenico Riber� Carmignano.
Aprovado por unanimidade, desde que envie um plano de trabalho do Projeto com cronograma
detalhado. 8. Solicitação de Credenciamento: a. Adriano Borges da Cunha. Após leitura do parecer
favorável emi�do pela professora Maria Esperanza, o credenciamento foi aprovado por unanimidade
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como professor permanente. b.   Álvaro E. Eiras: Aprovado por unanimidade como professor
permanente. c. Roberto Gonzalez Duarte: Professor Ado explica sobre a saída da professora Renata
Borges, que solicitou licença da universidade por mo�vos pessoais. Diante dessa saída, a professora
Renata indicou o professor Roberto para ingressar no nosso programa e orientar três dos discentes que
estavam sendo orientados por ela. O professor demonstrou interesse e enviou a carta de solicitação de
credenciamento. Aprovado por unanimidade como professor permanente. (Alteração da ordem de item
de pauta para acompanhamento do assunto) 11. Discussão sobre professores Permanentes e
Colaboradores do PPGIT: Há uma regra da CAPES de se limitar a 30% o número de docentes
colaboradores. Diante disso, a PRPG não aprovou várias solicitações de credenciamento que foram
solicitadas como colaboradores. Uma proposta de solução encontrada pela coordenação foi que o PPGIT
crie uma classe de “professores convidados”. São professores que já �veram seu credenciamento
aprovado pelo colegiado, mas que não serão lançados nos sistemas (PRPG e Sucupira) enquanto não
es�verem orientando discentes do nosso programa. Após discussões o colegiado aprovou a criação da
classe “professor convidado”, nomenclatura essa que será u�lizada apenas internamente, estando o
“professor convidado” apto a ser incluído no sistema, como colaborador ou permanente, quando o
mesmo es�ver com alguma orientação a�va. 09. Trancamento: a. Doutoranda Jéssica Maria Cou�nho
Roters (aprovado Ad referendum). Solicitação de trancamento para o semestre 2022/1 por mo�vos de
saúde com envio de atestados médicos. Aprovado por unanimidade b.           Mestranda Laura Maia de
Araújo: Aprovado por unanimidade para 2022/1, condicionado ao envio de um cronograma para os
próximos semestres e email de ciência e aprovação deve ser enviado pela orientadora Ana Paula de
Carvalho Teixeira. 10. Aprovação da banca de Qualificação: Aprovada por unanimidade a composição da
banca do Exame de Qualificação da discente Raissa Guerra Resende. 12. Outros Assuntos: O professor
Ado informou que deveremos fazer nova eleição de membros do colegiado, para subs�tuição da
professora Renata e seu suplente Eduardo e também para preenchimento das vagas que estão ociosas. O
discente Murillo apresentou uma sugestão de evento a ser realizado no dia 19 de outubro, Dia da
Inovação, que será também para inauguração da nova sala. Murillo ainda informou que a mestranda
Gilma está com uma proposta de evento para divulgar aos alunos alguns serviços que a universidade
oferece. O professor Ado diz que o PPGIT está completamente de acordo.  Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às 15:28, 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
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 Francisco Vidal Barbosa, Professor do Magistério
Superior, em 04/10/2022, às 18:57, 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 Fabricio Ber�ni Pasquot Polido, Professor do Magistério
Superior, em 14/10/2022, às 16:03, 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 Murillo Lima Modesto, Usuário Externo, em 25/10/2022,
às 14:04, 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 Virginia Soares Lemos, Professora do Magistério
Superior, em 09/11/2022, às 16:35, 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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