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CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º O Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) é destinado à formação de 
agentes multiplicadores e pesquisadores na área de Propriedade Intelectual, 
Transferência de Tecnologia e Inovação Tecnológica, de forma relevante e articulada 
com a atuação de Núcleos de Inovação Tecnológica das organizações e ambientes 
promotores da Inovação. 

Art. 2º O PROFNIT é um curso presencial com oferta nacional que concede aos 
egressos o título de Mestre, coordenado pela Associação Fórum Nacional de Gestores 
de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) e integrado por Pontos Focais 
e Instituições Associadas. 

§ 1º Ponto Focal é uma Instituição de Ensino Superior (IES) responsável pela 
disciplina acadêmica do discente e pela emissão do diploma de Mestre. 

§ 2º Instituição Sede é a IES escolhida dentre os Pontos Focais para abrigar a 
Comissão Acadêmica Nacional e o Conselho Gestor, conforme o Regimento da Rede 
Nacional PROFNIT. 

§ 3º Instituição Associada é uma instituição colaboradora que integra a Rede Nacional 
PROFNIT e atua junto a um Ponto Focal, disponibilizando corpo docente permanente 
ou colaborador e infraestrutura. 

Art. 3º A UFPR é uma Instituição Associada e é responsável pelo Ponto Focal UFPR 
da Rede Nacional PROFNIT.  

§ 1º A permanência da UFPR na rede do PROFNIT está sujeita à avaliação anual pelo 
Conselho Gestor, baseada nos seguintes parâmetros principais: efetiva execução do 
projeto pedagógico nacional do PROFNIT, consonância com os objetivos do 
programa, melhoria técnico-científica de seus egressos, qualidade da produção 
científica e tecnológica do corpo docente e adequação da oferta de infraestrutura física 
e material. 

Art. 4º São objetivos gerais do Programa: 

I - A formação de pessoal qualificado para o exercício da pesquisa, extensão 
tecnológica e do magistério superior, considerados indissociáveis no campo da 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica, 
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para exercer as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica e ambientes 
promotores da Inovação. 

II - O incentivo à pesquisa na área da Propriedade Intelectual, Transferência de 
Tecnologia e Inovação Tecnológica, sob a perspectiva interdisciplinar, para exercer as 
competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica e ambientes promotores da 
Inovação. 

III - A produção, difusão e aplicação do conhecimento, relacionado com Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica, visando o 
Desenvolvimento Local, Regional e Nacional. 

 

CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 5º Conforme definido no Regimento da Rede Nacional PROFNIT, as atividades 
são organizadas da seguinte maneira: a coordenação nacional é realizada pelo 
Conselho Gestor (CG) e pela Comissão Acadêmica Nacional (CAN); e, no âmbito dos 
Pontos Focais, pelas Comissões Acadêmicas Institucionais (CAIs). 

§ 1º A composição e as atribuições do CG, CAN e CAIs estão definidas no Regimento 
da Rede Nacional PROFNIT.  

§ 2º As CAIs serão regidas de acordo com os regulamentos institucionais de cada 
Ponto Focal. No caso da UFPR a CAI tem o papel de Colegiado de Curso. 

Seção I 

Da Comissão Acadêmica Institucional (CAI) da UFPR 

Art. 6º A CAI da UFPR é o órgão encarregado da supervisão didática e administrativa 
do curso e será composto por no mínimo: 
 
I. o Coordenador, que é seu presidente; 
II. o Vice-Coordenador; 
III. representante de cada área de concentração ou linha de pesquisa, ou no mínimo 
dois representantes docentes; 
IV. representante(s) discente(s), em número equivalente a 1/5 do total dos membros 
do colegiado, desprezada a fração, eleitos pelos discentes matriculados. 
	  

Art. 7º A eleição dos representantes será convocada pelo coordenador e realizada até 
30 dias antes do término do mandato dos membros em exercício. 

§ 1º Os representantes discentes serão escolhidos pelos discentes regularmente 
matriculados no programa e terão mandato de 1 ano, podendo ser reconduzidos uma 
vez. 

§ 2º Os representantes discentes terão titulares e suplentes (por membro do 
Colegiado) escolhidos nas mesmas condições. 

Art. 8º O Colegiado se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por semestre e, 
extraordinariamente, mediante convocação do coordenador encaminhada com 
antecedência mínima de 48 horas, ou a pedido escrito de 1/3 de seus membros. 
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§ 1º A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo 
equivalente a 50% mais um de seus membros. 

§ 2º As decisões se farão por maioria simples, observada demanda do quórum mínimo 
equivalente. 

§ 3º Ao menos uma vez por ano a reunião do Colegiado ocorrerá na forma de reunião 
plenária, com a convocação de todos os membros credenciados do corpo docente e 
discente do PPG. 

Art. 9º Compete à CAI da UFPR: 

I - definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, administrativa e 
financeira; 

II - elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos os docentes e discentes, 
bem como a comunidade acadêmica em que desenvolva suas ações; 

III – seguir os critérios para credenciamento, descredenciamento e recredenciamento 
dos integrantes do corpo docente, de acordo com as Resoluções publicadas pela 
CAN, e sugerir e aprovar a relação de orientadores e co-orientadores, observando os 
respectivos dispositivos legais e critérios de credenciamento, definidos pela CAN; 

IV – Os critérios para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 
docente deverão ser definidos e aprovados pela CAI UFPR, em edital específico;  

V - apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor visitante e 
estágio de pós-doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR; 

VI - estabelecer critérios para admissão de novos discentes e concessão de bolsas, 
por meio de comissões de bolsas, bem como indicar as comissões para estas 
finalidades, e homologar seus atos; 

VII - homologar projetos de pesquisa do corpo docente, discente e demais 
participantes vinculados ao programa; 

VIII - analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, determinar 
seu desligamento do curso, bem como decidir sobre o aproveitamento de estudos, a 
equivalência de créditos e a dispensa de disciplinas; 

IX - decidir sobre substituição de orientador, co-orientador ou comitê de orientação; 

X - aprovar as bancas examinadoras, bem como homologar seus atos; 

XI - apreciar, propor e aprovar convênios e termos de cooperação com entidades 
públicas ou privadas de interesse do curso; e 

XII - definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do curso. 

Seção II 

Do Coordenador e Vice-Coordenador 

Art. 10º O coordenador e o vice-coordenador serão escolhidos pelos docentes, 
discentes e técnicos administrativos do Ponto Focal UFPR da Rede Nacional 
PROFNIT em eleição convocada pelo coordenador, após anuência da CAI. 
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§ 1º A forma de participação dos docentes, discentes e técnicos administrativos 
deverá obedecer ao estabelecido pelas respectivas resoluções vigentes na UFPR. 

§ 2º Na escolha do coordenador e vice-coordenador, terão direito a voto os docentes 
permanentes. 

§ 3º O coordenador e o vice-coordenador deverão ser docentes permanentes e 
trabalhar em regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na UFPR. 

§ 4º O coordenador e o vice-coordenador terão mandato de 2 anos, sendo permitida 
uma recondução. 

§ 5º O vice-coordenador colaborará nas atividades de direção e de administração do 
PPPG e substituirá o coordenador nas suas faltas e impedimentos, sendo observadas 
as resoluções vigentes da UFPR no caso de vacância. 

§ 6º No impedimento do coordenador e do vice-coordenador, estes serão 
representados pelo decano da CAI da UFPR, observadas as resoluções vigentes da 
UFPR. 

§ 7º Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenador com outros cargos de 
direção ou funções gratificadas. 

Art. 11º Compete ao coordenador: 

I - representar o Ponto Focal UFPR da Rede Nacional PROFNIT em todas as 
instâncias e exercer a direção administrativa, financeira e didático-pedagógica, bem 
como garantir o preenchimento das informações e dados nas plataformas de gestão 
da UFPR e agências de fomento; 

II - convocar e presidir as reuniões e dar cumprimento às decisões da CAI e dos 
órgãos superiores da UFPR; e 

III - convocar a eleição do coordenador e do vice-coordenador do PPG pelo menos 30 
dias antes do término dos mandatos, encaminhando os resultados aos Conselhos 
Setoriais, aos Departamentos ou Unidades Administrativas equivalentes e à PRPPG 
no prazo máximo de 30 dias após a realização das eleições. 

Seção III 

Da Secretaria 

Art. 12º O Ponto Focal UFPR da Rede Nacional PROFNIT terá uma secretaria cujas 
incumbências serão definidas e normatizadas pela CAI. 
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CAPÍTULO III 

DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

Seção I 

Das Áreas de Concentração e Linha de Pesquisa 

Art. 13º O PROFNIT está posicionado na área de conhecimento Administração, na 
área de avaliação Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 
Turismo, segundo os critérios de classificação da CAPES, identificado através da 
áreas de concentração denominadas Administração e Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para Inovação e das linhas de pesquisa Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia. 

Seção II 

Do Exame Nacional de Acesso e Matrícula 

Art. 14º As questões referentes ao Exame Nacional de Acesso são definidas no 
Regimento Nacional do PROFNIT. 

Art. 15º Fazem jus à matrícula no PROFNIT os candidatos diplomados em cursos de 
graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação, que atendam às exigências da 
UFPR para ingresso na pós-graduação e que sejam Aprovados e Classificados no 
Exame Nacional de Acesso referente ao ano da matrícula. 

§ 1º O calendário das matrículas dos discentes nos Pontos Focais é definido pelo 
Edital do Exame Nacional de Acesso, respeitado calendário de cada instituição. 

§ 2º A matrícula e conferência da documentação dos candidatos aprovados e 
classificados no Exame Nacional de Acesso são de exclusiva responsabilidade de 
cada Ponto Focal. 

Art. 16º Os discentes regularmente matriculados no PROFNIT em cada Ponto Focal 
fazem parte do corpo discente de pós-graduação dessa Instituição, à qual cabe emitir 
o diploma para aqueles que integralizarem o curso.	  

Seção III 

Do Currículo e da Avaliação 

Art. 17º O projeto pedagógico nacional do PROFNIT oferece atividades didáticas, 
organizadas em disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas/optativas e Trabalho de 
Conclusão de Curso, conforme a Matriz Curricular definida pela CAN. 

§ 1º As disciplinas obrigatórias do PROFNIT são oferecidas em dois períodos letivos 
anuais, segundo a programação estabelecida pela CAN. 

§ 2º A equivalência entre carga horária e créditos das disciplinas é definida por cada 
Ponto Focal, respeitadas suas normas internas. 

§ 3º As descrições, ementas e bibliografias das disciplinas são discriminadas no 
Catálogo de Disciplinas, a ser elaborado e revisado regularmente pela CAN. 
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§ 4º Cada Ponto Focal deverá fazer uma oferta suplementar de disciplinas, optativas / 
eletivas, aos seus alunos, mediante prévia aprovação pela CAI. 

Art. 18º Cada disciplina possui um docente responsável, designado pela CAI dentre os 
membros do seu corpo docente, o qual tem por atribuição zelar pelo bom 
funcionamento de todas as atividades da disciplina em sua Instituição, incluindo: 
lecionar; elaborar, aplicar e corrigir as provas; avaliar o desempenho dos discentes e 
emitir o conceito final. 

Parágrafo Único. No caso das Disciplinas Obrigatórias, a CAN designa igualmente um 
docente Responsável Nacional para cada Disciplina Obrigatória. 

Art. 19º As atribuições do docente Responsável Nacional de cada uma das Disciplinas 
Obrigatórias estão definidas no Regimento Nacional da Rede PROFNIT. 

Art. 20º A CAI poderá atribuir créditos a disciplinas, estudos, estágios e/ou atividades 
realizadas em outros PPGs ou em atividades não previstas na estrutura curricular, 
realizadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da solicitação na UFPR, desde que 
definidas nas normas internas. 

§ 1º As disciplinas cursadas em outros PPG serão objeto de análise da CAI e poderão 
ser contabilizadas para fins de integralização de créditos, sendo incorporadas ao 
histórico dos discentes e serão limitadas a 50% daqueles exigidos nesta resolução 
para cada um dos níveis de formação. 

§ 2º Para efeitos de apreciação dos pedidos, a CAI deverá analisar a similaridade de 
tópicos ou sua relevância para o desenvolvimento do estudo ou formação do discente. 

§ 3º Os créditos auferidos pelo desenvolvimento/participação em estudos, estágios e 
demais atividades não previstas na estrutura curricular serão definidos e analisados 
pela CAI e não poderão ultrapassar 20% do total de créditos exigidos. Para efeito de 
cálculo, respeitar-se-á o arredondamento da fração para a unidade inteira 
imediatamente acima. 

§ 4º O conjunto de disciplinas e atividades utilizados para integralizar os créditos serão 
registrados na plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR e 
constarão no histórico escolar. 

Seção III 

Das Disciplinas Obrigatórias e Qualificação 

Art. 21º Cada Disciplina Obrigatória do PROFNIT, cuja ementa está definida no 
Catálogo de Disciplinas, será ofertada ao menos uma vez por ano. 

Art. 22º O Exame de Qualificação será realizado no âmbito do Ponto Focal, sob 
responsabilidade do CAI, segundo critérios previamente definidos pelo CAN. 

Seção IV 

Do Professor-Orientador e Comitê de Orientação 

Art. 23º O discente deverá ter a supervisão de um professor orientador ou comitê de 
orientação. 
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Parágrafo único. A CAI poderá homologar a indicação de co-orientador ou determinar 
a substituição do orientador, além de substituir membros do comitê de orientação, em 
casos específicos definidos nas normas internas do PPG. 

Art. 24º Compete ao professor-orientador, ao co-orientador e ao comitê de orientação: 

I - orientar a preparação e a execução do projeto de dissertação ou trabalho final de 
conclusão; 

II - assistí-lo em sua formação; 

III - indicar a realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos 
julgados indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, 
com ou sem direito a créditos; e 

IV - recomendar a CAI seu desligamento, mediante apresentação de justificativas 
cabíveis. 

Seção V 

Do Aproveitamento 

Art. 25º As normas e critérios de desempenho acadêmico nas disciplinas obrigatórias 
e optativas/eletivas estão definidas nas Normas Acadêmicas Nacionais do PROFNIT.  

Seção VI 

Da Prática de Docência 

Art. 26º A prática de docência é parte integrante da formação do pós-graduando e 
objetiva a preparação para a docência, tendo caráter obrigatório para os alunos 
bolsistas, e constituirá disciplina do currículo e não cria vínculo empregatício, 
tampouco será remunerada.  

§ 1º Por se tratar de atividade curricular, a participação dos alunos de pós-graduação 
na prática de docência não cria vínculo empregatício, nem será remunerada. 

§ 2º  É vedado aos discentes matriculados nesta disciplina assumir a totalidade das 
atividades de ensino, atuar sem a presença de docente e atribuir notas aos discentes. 

§ 3º O discente que apresente experiência comprovada no ensino superior ficará 
dispensado da prática de docência, a critério do orientador e mediante anuência do 
Colegiado, que fixará critérios próprios para essa finalidade. 

§4º O requerimento de matrícula em Prática de Docência deverá ser acompanhado de 
um plano de trabalho elaborado em conjunto com o professor responsável pela 
disciplina em que o aluno irá atuar, com o aval de seu orientador, que deverá ser 
homologado pelo Colegiado.                                                                           

§5º Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação acompanhar, 
orientar e avaliar o pós-graduando ao término das atividades da disciplina de Prática 
de Docência, emitindo um parecer sobre o desempenho do pós-graduando e 
recomendando (ou não) ao Colegiado do Programa de pós-graduação a sua 
aprovação. 
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Seção V 

Da Concessão de Bolsas 

Art. 27º Ponto Focal UFPR da Rede Nacional PROFNIT definirá uma Comissão de 
Bolsas, cuja composição, funcionamento e atribuições serão regulados pelas normas 
internas e ofertadas por meio de editais específicos, preservados os requisitos das 
agências financiadoras e da comissão de bolsas do PPG. 

Art. 28º A reprovação em disciplinas, por conceito ou frequência, o desempenho 
acadêmico insuficiente, ou a reprovação em exame de qualificação, poderá determinar 
o cancelamento da bolsa, a critério da CAI na UFPR ou agência de fomento. 

Seção VI 

Da Suficiência ou Proficiência em Língua Estrangeira 

Art. 29º Os discentes devem demonstrar suficiência em inglês. 

§ 1º Conforme definido na Resolução CEPE nº 32/17, entende-se por teste de 
suficiência ou proficiência em língua estrangeira o exame realizado com o objetivo 
específico de verificar se o discente é suficiente ou proficiente em leitura e 
interpretação de textos científicos, artísticos ou culturais na referida língua. 

§ 2º Os testes de suficiência ou proficiência em língua estrangeira moderna poderão 
ser elaborados, a critério do Ponto Focal UFPR, por comissão própria designada pelo 
Colegiado. 

§ 3º A critério da CAI os candidatos que possuam certificados de suficiência ou 
proficiência na língua estrangeira emitidos por outras instituições poderão ser 
dispensados dos testes previstos no caput deste artigo, desde que emitidos há menos 
de 5 (cinco) anos. 

Seção VI 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 30º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser pautado pela legislação vigente 
(artigo 7° do Parágrafo 3° da Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009), e 
deve versar sobre temas pertinentes às atividades de Núcleos de Inovação 
Tecnológica e Ambientes Promotores da Inovação. 

§ 1º Só poderá defender o Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno que tiver 
cumprido todas as atividades acadêmicas obrigatórias e ter sido aprovado no Exame 
de Qualificação. 

§ 2º Para a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, o discente deverá apresentar 
produção técnico-científica mínima. 

§ 3º A produção técnico-científica mínima para defesa do Trabalho de Conclusão de 
Curso, bem como os respectivos critérios de aferição, será definida, revisada 
periodicamente e divulgada pela CAN, por meio do sítio oficial do PROFNIT na 
internet. 
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§ 4º A composição das bancas examinadoras será estabelecida pela CAI, respeitadas 
as normas do Ponto Focal e do PROFNIT. 

Seção VII 

Do Corpo Docente 

Art. 31º O corpo docente do PROFNIT em cada Instituição Associada ou Ponto Focal 
é composto por docentes com grau de Doutor ou Mestre, e com experiência em 
aspectos da Propriedade Intelectual, ou da Transferência de Tecnologia, ou da 
Inovação Tecnológica, ou da gestão de NITs ou da gestão de Sistemas Locais de 
Inovação, e que seja adequada aos objetivos pedagógicos do PROFNIT. 

Parágrafo único - Os membros do corpo docente são credenciados pela Comissão 
Acadêmica Nacional mediante indicação do Ponto Focal. 

Art. 32º O corpo docente da Rede Nacional do PROFNIT é composto por: 

a) Membros do corpo docente de cada uma das Instituições Associadas, conforme 
definido no Artigo 21; 

b) Membros da Comissão Acadêmica Nacional, tal como definidos no Regimento 
Nacional do PROFNIT. 

c) Membros do corpo docente de Instituições não associadas, com formação 
acadêmica e experiência profissional em aspectos da Propriedade Intelectual, 
Transferência de Tecnologia, Inovação Tecnológica, gestão de NITs ou gestão de 
Sistemas Locais de Inovação, que seja adequada aos objetivos pedagógicos do 
PROFNIT, credenciados pela CAN, com anuência formal da Instituição de vínculo do 
docente. 

d) Outros membros da comunidade com formação acadêmica e experiência em 
aspectos da Propriedade Intelectual, ou da Transferência de Tecnologia, ou da gestão 
de NITs ou da gestão de Sistemas Locais de Inovação que seja adequada aos 
objetivos pedagógicos do PROFNIT, credenciados pela Comissão Acadêmica 
Nacional em caráter excepcional. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Dos Requisitos para Obtenção do Grau 

Art. 33º Para conclusão do PROFNIT, e obtenção do respectivo grau de Mestre, o 
discente deve: 

a) Ter sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias conforme definidas no 
Catálogo de Disciplinas; 

b) Ter sido aprovado em disciplinas totalizando no mínimo 15 créditos em disciplinas 
obrigatórias, 6 créditos em disciplinas optativas / eletivas, 3 créditos em seminários, e 
6 créditos na Oficina Profissional; 

c) Ter sido aprovado no Exame de Qualificação; 
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d) Ter sido aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso; 

e) Ter sido cumprido os quesitos quanto à suficiência ou proficiência em Língua 
Estrangeira; 

f) Ter enviado a versão final do seu Trabalho de Conclusão de Curso à Comissão 
Acadêmica Nacional para publicação na internet; 

g) Satisfazer todos os requisitos do Ponto Focal UFPR para emissão do diploma. 

§ 1º - O prazo máximo para integralização do PROFNIT é definido pela CAI em cada 
Ponto Focal, respeitadas suas normas internas. 

§ 2º - A CAN emitirá certificado de cumprimento das exigências nacionais referidas 
nos incisos c) e f), o qual é requisito prévio para a emissão do diploma pelo Ponto 
Focal. 

 

CAPÍTULO V - INSTITUIÇÃO SEDE 

Artigo 34º As atribuições da Instituição Sede estão definidas no Regimento Nacional 
da Rede PROFNIT. 

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 35º Casos omissos serão resolvidos pela CAI da UFPR. 

Art. 36º As decisões do CAI da UFPR serão suscetíveis de recurso ao Conselho 
Setorial. 


