
MINISTERIO DA EDUCA<;AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SULE SUDESTE DO PARA 

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

RESOLU<;AO N° 208, DE 24 DE MAIO DE 2018 

Aprova a Regimento do Programa de P6s
Gradua9~lo em Propriedade Intelectual e 
Transferencia de T ecnologia para Inova9ao 
(PROFNIT) do Institute de Geociencias e 
Engenharias (IGE) da Unifesspa. 

0 Reitor da Universidade Federal do Sule Sudeste do Para, nomeado pelo Decreto 
Presidencial de 15 de setembro de 2016; em cumprimento a decisao do Egregio Conselho 
Universitario em sessao ordinaria realizada em 24.05 .2018, e em conformidade com os autos 
do Processo n° 234 79.002524/2018-51 , procedente do Institute de Geociencias e Engenharias, 
promulga a seguinte: 

R E S 0 L U <;:: A 0: 

PROGRAMA DE POS-GRADUA(:AO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA INOV A(:AO 

PROFNIT 

REGIMENTOINTERNO 

PONTO FOCAL UNIFESSPA 

Art. 1° Este Regulamento disciplina a organiza9ao e funcionamento do Mestrado Profissional 
em rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferencia de Tecnologia para Inova9ao 
(PROFNIT) do Ponto Focal Unifesspa (Universidade Federal do Sule Sudeste do Para). 

§1° O Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferencia de 
Tecnologia para Inova9ao oferta um Curso na modalidade de Mestrado profissional, destinado 
a forma9ao de agentes multiplicadores e pesquisadores na area de Propriedade lntelectual 
Transferencia de Tecnologia e Inova9ao, de forma relevante e articulada com a atua9a d 
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Nucleos de Inova9ao Tecnol6gica das organiza96es; 

§2° 0 Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferencia de 
Tecnologia para Inova9ao esta vinculado ao Instituto de Geociencias e Engenharias (IGE). 

Art. 2° 0 PROFNIT e um curso presencial com oferta nacional que concede aos egressos o 
titulo de Mestre, coordenado pela Associa9ao Forum Nacional de Gestores de Inova9ao e 
Transferencia de Tecnologia (FORTEC) e integrado por Pontos Focais e Institui96es 
Associadas. 

§1° Ponto Focal e uma Institui9ao de Ensino Superior (IES) responsavel pelo programa 
academico e a emissao do Diploma de Mestre; 

§2° Institui9ao Sede e a IES escolhida dentre os Pontos Focais para abrigar a Comissao 
Academica Nacional e o Conselho Gestor; 

§3° Institui9ao Associada e uma Institui9ao colaboradora que integra a rede Nacional PROFNIT 
e atuajunto a um Ponto Focal, disponibilizando os corpos docentes permanente e colaborador, 
e a infraestrutura. 

§4° A permanencia de cada Institui9ao Associada na Rede do PROFNIT esta sujeita a avalia9ao 
anual pelo Conselho Gestor, baseada nos seguintes parametros principais: efetiva execu9ao do 
projeto pedag6gico nacional do PROFNIT; consonancia com os objetivos do programa; 
melhoria tecnico-cientifica de seus egressos; qualidade da produ9ao cientifica e tecno16gica do 
corpo docente e adequa9ao da oferta de infraestrutura fisica e material. 

Art.3° Sao Objetivos do Programa: 

I - A forma9ao de pessoal qualificado para o exercicio da pesquisa, extensao tecnol6gica e do 
magisterio superior, considerados indissociaveis no campo da Propriedade lntelectual, 
Transferencia de Tecnologia (PI&TT) para Inova9ao para exercer as competencias dos Nucleos 
de Inova9ao Tecnol6gica (NIT) e Ambientes Promotores de Inova9ao; 

II - 0 incentivo a pesquisa na area da Propriedade Intelectual, Transferencia de Tecnologia 
(PI&TT) e Inova9ao, sob a perspectiva interdisciplinar para exercer as competencias dos 
Nucleos de Inova9ao Tecnol6gica (NIT) e Ambientes Promotores de lnova9ao; 

III - A produ9ao, difusao e aplica9ao do conhecimento relacionado com Propriedade Intelectual 
e Transferencia de Tecnologia (PI&TT) para Inova9ao visando o Desenvolvimento Local, 

Regional e Nacional. 

Art.4° Este Regulamento do Ponto Focal Unifesspa atende a todos os itens do disposto n 
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Regimento Nacional do PROFNIT e esta em consonancia com as normas vigentes no Instituto 
de Geociencias e Engenharias da Universidade Federal do Sule Sudeste do Para. 

Paragrafo Unico. Este artigo nao sera valido caso ocorra conflito entre o Regimento Nacional 
do PROFNIT e o arcabouc;:o legal da Unifesspa ou do IGE, quando prevalecem as Normas da 
Institui9ao Associada (Unifesspa/IGE). 

Art.5° Integram a organiza9ao didatico-administrativa do PROFNIT: 

I - Conselho Gestor (CG); 

II - Comissao Academica Nacional (CAN) e 

III - Comiss5es Academicas Institucionais (CAis) dos Pontos Focais. 

§1° A constitui9ao e atribui95es destes 6rgaos estao definidas no Regimento Nacional do 
PROFNIT. 

§2° 0 funcionamento destes 6rgaos sera determinado pelas respectivas regulamenta95es 
intemas atendendo ao Regimento Nacional do PROFNIT. 

Art.6° A Comissao Academica Institucional (CAI) do Ponto Focal Unifesspa sera um 
Colegiado de Programa de P6s-Gradua9ao vinculado ao Instituto de Geociencias e Engenharias. 

Art. 7° Deverao ser observadas as seguintes condi95es basicas quanto a estrutura e 
funcionamento do Colegiado: 

..----.. I - 0 Colegiado sera constituido: 

a) pelo corpo docente permanente do Programa, 

b) por uma representa9ao discente titular e uma suplente, com mandatos de 1 (um) ano, 
permitida uma recondu9ao, escolhidas em processo conduzido pelos discentes do Programa, 
em consonancia com o Regimento Intemo do Instituto de Geociencias e Engenharias; e, 

c) uma representa9ao titular e uma suplente do corpo tecnico-administrativo do Programa, com 
mandato de 1 (um) ano, permitidas recondu95es; 

II - o Coordenador Academico Institucional e o Vice-Coordenador serao eleitos entre os 
docentes com titulo de doutor do programa que estejam credenciados como permanentes para 
um mandato de 2 (dois anos), vinculados ao Instituto de Geociencias e Engenharias, permitid 

a recondu9ao; 
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III - o Vice Coordenador substituira o Coordenador no caso de vacancia do cargo de 
Coordenador e nas suas faltas e impedimentos; 

IV - nas faltas e impedimentos do Coordenador e do Vice-Coordenador assumira a 
Coordenayao um membro docente indicado pelo Colegiado, levando em considerayao o maior 
tempo de vinculayao do membro ao Programa, e em segundo lugar o maior tempo de vinculayao 
do membro na Instituiyao; 

VI - na vacancia simultanea dos cargos de Coordenador e Vice-Coordenador, a coordenayao 
sera feita pelo docente indicado no inciso IV deste Artigo, o qual devera, num prazo maximo 
de 60 (sessenta) dias, convocar eleiyao para os cargos. 

Art.8° 0 Colegiado se reunira ordinariamente uma vez por mes e, extraordinariamente, quando 
necessario, por convocayao do Coordenador ou da maioria simples dos seus membros. 

Art.9° As eleiyoes do Coordenador e do Vice-Coordenador serao efetuadas em reuniao 
especifica para este fim realizada ate 30 (trinta) dias do final do mandato do Colegiado a ser 
renovado, processando-se em votayao secreta com direito a voto de todos os professores do 
programa que estejam credenciados como permanentes no exercicio em que se processar a 
eleiyao. 

Art.10° A Comissao Academica Institucional (CAI) do Ponto Focal Unifesspa e presidida pelo 
Coordenador Academico lnstitucional eleito. 

Art. 11 0 Colegiado tera as atribuiyoes da Coordenayao Academica Institucional definidas no 
Regimento da Rede Nacional do PROFNIT e as seguintes atribuiyoes: 

I - apreciar e sugerir providencias para a melhoria do nivel de ensino do curso; 

II - apreciar e deliberar sobre requerimentos provenientes do corpo discente e docente do 

Programa; 

III - indicar um substituto na falta ou impedimento do orientador e apreciar pedidos de troca 

de orientador e/ou co-orientador; 

V - sugerir ao Instituto de Geociencias e Engenharias medidas consideradas uteis a execuyao e 

aperfeiyoamento do Programa; e, 

VI - deliberar sobre os casos omissos. 

Art.12 Compete ao Coordenador Academica Institucional: 
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I. Convocar e coordenar as reunioes do Colegiado do Programa de P6s-Gradua9ao e exercer a 
sua presidencia, cabendo-lhe o direito de voto, inclusive de qualidade; 

II. Coordenar as atividades administrativas do curso, observando o calendario academico e 
registro do desempenho academico dos p6s-graduandos; 

III. Promover atividades de avalia9ao e estabelecer ayoes concretas que resultem no 
aprimoramento da P6s-Gradua9ao; 

IV. Elaborar e encaminhar as instancias superiores, ap6s aprova9ao pelo Colegiado, relat6rio 
anual de desempenho do PROFNIT e aos Orgaos Govemamentais reguladores; 

V. Representar, na pessoa do Coordenador Academico Institucional, o PROFNIT junto aos 
6rgaos da U nifesspa, 

VI. Realizar o planejamento academico. 

Art. 13 Constituem categorias docentes do curso: 

I. Docentes Permanentes - Docentes do quadro da Unifesspa e de outras Institui9oes 
Associadas, incluindo-se professores aposentados; aprovados e credenciados pela Comissao 
Academica Nacional (CAN) e com anuencia formal da Institui9ao de vinculo; 

II. Docentes Colaboradores - Docentes do quadro da Unifesspa e Associadas, incluindo-se 
professores aposentados, aprovados de outras Institui9oes e credenciados pela Comissao 
Academica Nacional (CAN) e com anuencia formal da Institui9ao de vinculo, que participam 
de forma sistematica de atividades do Programa; 

III. Docentes Visitantes - Docentes ou pesquisadores com vinculo funcional com outras 
institui9oes, convidados, por indica9ao do Colegiado do Programa, para participar <las 
atividades de ensino, orienta9ao e pesquisa no Programa, por um periodo continuo de tempo. 

Art. 14 Compete ao Professor Orientador: 

I. Prover ao p6s-graduando o necessario suporte etico, cientifico e tecnico para o 
desenvolvimento das atividades de p6s-gradua9ao; 

II. Dar assistencia na revisao, planejamento, execu9ao e analise do Trabalho de Conclusao de 

Curso; 

III. Indicar ao p6s-graduando as atividades obrigat6rias, estagios ou treinamento 

complementares, quando se fizer necessario; 

./ 

51 
M. 
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IV. Encaminhar o orientando para o Exame de Qualifica9ao e defesa de seu Trabalho de 
Conclusao de Curso. 

Art. 15 A admissao de discentes ao PROFNIT requer apresenta9ao de documenta9ao 
comprobat6ria de preenchimento dos requisites necessaries conforme Edital de Exame 
Nacional de Acesso. 

Art. 16 Os discentes regularmente matriculados no PROFNIT que integralizarem o curso, 
receberao o diploma emitido pela Unifesspa. 

Art. 17 0 projeto pedag6gico, a estrutura curricular e requisites para obten9ao do grau de 
mestre atendem ao Regimento Nacional do PROFNIT e seus documentos complementares. 

Art. 18 0 aluno seni reprovado nos seguintes casos: 

I. por media, em qualquer disciplina ou atividade, quando nao obtiver media 5,0 ( cinco ); 

II. por falta, em qualquer disciplina ou atividade, quando nao obtiver o indice de frequencia 
minimo de 75% (setenta e cinco por cento). 

Art.19 A Qualifica9ao, o Trabalho de Conclusao de Curso, a banca examinadora atende ao 

Regimento Nacional do PROFNIT e seus documentos complementares. 

Paragrafo Unico. 0 fomecimento ao Colegiado dos exemplares para ao Exame de 
Qualifica9ao e para a Defesa de Trabalho de Conclusao de Curso deveni ser feito pelo aluno, a 
nao ser que haja disponibilidade de recurses para este fim. 

Art.20 - Quando o orientador se manifestar pela necessidade de prote9ao de Propriedade 

Intelectual, as seguintes condi9oes deverao ser atendidas: 

§ 1° A defesa seni restrita ao candidate, ao orientador e a banca examinadora. 

§ 2° Todos os membros deverao assinar termo de confidencialidade. 

§ 3° O Trabalho de Conclusao de Curso nao podera ser divulgado ate o dep6sito da patente. 

Art. 21 Os membros da Banca Examinadora, ap6s receberem o exemplar da Trabalho de 
Conclusao de Curso, enviarao, no prazo maximo de 30 dias, parecer por escrito sobre ela ao 
Colegiado, que por sua vez encaminhara c6pias dos pareceres para o orientador e para o aluno. 
De posse dos pareceres, o aluno podera modificar seu Trabalho de Conclusao de Curso antes 

de defende-lo. 

Paragrafo Unico. Ao final do processo de avalia9ao do Trabalho de Conclusao de Cur o, 
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Banca Examinadora considerara o p6s-graduando como aprovado ou reprovado. 

Art. 22 Para conclusao do PROFNIT, e obten9ao do respectivo grau de Mestre, o discente deve: 

I. Ter sido aprovado em todas as disciplinas obrigat6rias conforme definidas no Catalogo de 
Disciplinas; 

II. Ter sido aprovado em disciplinas totalizando no mm1mo 15 creditos em disciplinas 

obrigat6rias; 06 (seis) creditos em disciplinas optativas I eletivas; 03 (tres) creditos em 

seminarios e 06 ( seis) creditos na Oficina Profissional; 

III- Ter sido aprovado em exame de lingua estrangeira, demonstrando compreensao de leitura 

e escrita, de textos em lingua estrangeira referentes a literatura cientifica e tecnica recomendada 

pelo Curso, a ser realizado ate o final do primeiro ano letivo; 

IV. Ter sido aprovado no Exame de Qualifica9ao; 

V. Ter sido aprovado no Trabalho de Conclusao de Curso; 

VI. Ter enviado a versao final do seu Trabalho de Conclusao de Curso a Comissao Academica 

Nacional (CAN) do PROFNIT para publica9ao na internet; 

§1° A Comissao Academica Nacional (CAN) emitira certificado de cumprimento <las 

exigencias nacionais referidas nos incisos c) e e), do §2° do Art. 26, do Regimento Nacional, 

do qual e requisito previo para a emissao do diploma pelo Ponto Focal. 

§2° Os diplomas de Mestre serao expedidos pela Secretaria do Colegiado e neles constarao as 

assinaturas do aluno, do Coordenador e do Reitor do Ponto Focal Unifesspa e no verso estara o 

carimbo do FORTEC. 

Art.23 Ap6s a aprova9ao, um total de 02 (dois) exemplares encademados do Trabalho de 

Conclusao de Curso deverao ser entregues no Colegiado pelo discente, ficando um arquivado 

junto ao Colegiado e outro exposto na biblioteca da Unifesspa. 

Art.24 O Mestrado Profissional tera dura9ao minima de 08 ( oito) meses e maxima de 24 meses 

para a integraliza9ao, prorrogaveis por dois perfodos de 06 (seis) meses a criterio do Colegiado, 

em casos devidamente justificados como doen9a comprovada por junta medica de uma 

Institui9ao Publica Federal, ou gravidez ou por for9a de lei. 

Paragrafo Unico. Serao automaticamente desligados do programa os p6s-graduandos que nao 

concluirem o curso ap6s 36 meses. 



MINISTERIO DA EDUCA<;AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SULE SUDESTE DO PARA 

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

Art. 25 Todos os casos omissos serao resolvidos pelo Colegiado do PROFNIT atendendo ao 
Regimento Nacional do PROFNIT ea regulamentac;:ao intema vigente na Unifesspa. 

Art.26 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicac;:ao. 

Reitoria da Universidade Federal do Sule Sudeste do Para, em 24 de maio de 20 18. 

MAURiLI 
"----IH':esidente o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensao 


