MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
Tecnológica (PROFNIT) PONTO FOCAL CUIABÁ – MT
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS
SEMESTRE LETIVO 2021/1 – MESTRADO PROFISSIONAL

O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
Tecnológica (PROFNIT) PONTO FOCAL CUIABÁ – MT comunica a abertura de inscrições e
estabelece as normas para o preenchimento de 09 (nove) vagas de Aluno Especial nas disciplinas
ofertadas para o semestre de 2021/1 em cada disciplina.
1. Disciplinas e distribuição das vagas
1.1 Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI)
Hora/Crédito: 45/3
Professor: Prof. Dr. Joaquim Manoel da Silva, Prof. Dr. Wander Miguel de Barros, Prof.ª Dr.ª Jaqueline
da Silva Albino.
Horário: Quintas-feiras das 19h às 23h; Sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às 23h; Sábados, das
8h às 12h e das 14h às 18h
12/03/2021
Sexta-feira
13/03/202
Sábado
25/03/2021
Quinta-feira
26/03/2021
Sexta-feira
27/03/2021
Sábado
15/04/2021
Quinta-feira
16/04/2021
Sexta-feira

14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
08h00 – 12hh0
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
08h00 – 12hh0
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
14h00 – 18h00

Ementa: Introdução à PI. Evolução Histórica. Marcos legais e acordos internacionais. Tipos de PI:
direito autoral; propriedade industrial; indicação geográfica; marcas. Patentes de invenção e patentes
de modelos de utilidade. Desenho industrial. Cultivares. Busca de anterioridade e sua relação com
prospecção tecnológica e avaliação da pertinência de apropriar criações. Gestão de PI. Procedimentos
de apropriação no Brasil e no exterior.
1.2 Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET)
Hora/Crédito: 45/3
Professor: Prof. Dr. Alexandre dos Santos e Prof. Dr. Paulo Augusto Ramalho de Souza
Horário: Quintas-feiras das 19h às 23h; Sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às 23h; Sábados, das
8h às 12h e das 14h às 18h

16/04/2021
Sexta-feira
17/04/2021
Sábado
29/04/2021
Quinta-feira
30/04/2020
Sexta-feira
13/05/2021
Quinta-feira
14/05/2021
Sexta-feira
15/05/2021
Sábado

19h00 – 23h00
08h00 – 12hh0
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
19h00 – 23h00
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
08h00 – 12hh0
14h00 – 18h00

Ementa: Estrutura do trabalho científico. Conceituação de conhecimento. Tipos de conhecimento.
Ciência e Tecnologia e sociedade. Método científico. Conceituação, tipos e metodologia de pesquisa.
Projeto de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e conseqüente potencial de inovação. Pesquisa
em acervos físicos e virtuais: títulos, base de dados, periódicos, patentes, marcas, desenhos industriais.
Sites de busca. Normas técnicas para formatação de trabalhos. Elaboração de artigos
técnico-científicos, relatórios técnicos, manuais de operação, protocolos, e dissertação de mestrado.
Noções de ética e discussão dos seus múltiplos usos na profissão, nas organizações e na sociedade.
Inter-relacionamento da ética com ciência, tecnologia e inovação.
Local: Sala 4, Bloco da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal de
Mato Grosso, Campus Cuiabá.
1.3 Prospecção Tecnológica (PROSP)
Hora/Crédito: 45/3
Professor: Prof. Dr. Fernando Selleri Silva e Prof. Dr. Olivan da Silva Rabelo
Horário: Quintas-feiras das 19h às 23h; Sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às 23h; Sábados, das
8h às 12h e das 14h às 18h
27/05/2021
Quinta-feira
28/05/2021
Sexta-feira
29/05/2021
Sábado
10/06/2020
Quinta-feira
11/06/2021
Sexta-feira
12/06/2021
Sábado
24/06/2121
Quinta-feira

19h00 – 23h00
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
08h00 – 12hh0
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00
08h00 – 12hh0
14h00 – 18h00
19h00 – 23h00

Ementa: As diversas formas: busca de anterioridade, mapeamento patentário, monitoramento
tecnológico, vigilância tecnológica, prognóstico ou previsão tecnológica, mapas tecnológicos, etc. A
importância da prospecção tecnológica em setores intensivos de PeD. Uso e gestão estratégica da
informação e inteligência competitiva. Gestão do conhecimento e visão de futuro. Metodologias e
estratégias de prospecção tecnológica. Concretização para os casos de cada um dos alunos.
Local: Sala 4, Bloco da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal de
Mato Grosso, Campus Cuiabá.
2. Documentos exigidos no ato da inscrição
a. Requerimento de Matrícula em Disciplinas Aluno Especial (Anexo I) devidamente preenchido;
b. Fotocópia do Diploma de Graduação ou documento equivalente, expedido por instituição de
ensino superior devidamente credenciada;
c. Fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação, expedido por instituição de ensino superior
devidamente credenciada;
d. Fotocópia da Carteira de Identidade;

e. Cópia do CPF;
f. Cópia do comprovante de endereço;
g. Currículo Lattes documentado por cópias digitais de produções científicas, declarações e/ou
demais documentos comprobatórios (poderão ser relacionadas em separado experiências
profissionais nas áreas de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia);
h. Carta de intenções, justificando interesse em participar da disciplina.
3. Inscrições
Período de inscrições do processo seletivo: 13 a 20 de janeiro de 2021;
Divulgação do resultado parcial: 22 de janeiro de 2021;
Interposição de recursos: 25 e 26 de janeiro de 2021;
Resultado da análise dos recursos e resultado final: 28 de janeiro de 2021;
Emissão de boleto e pagamento da taxa de matrícula: 01 a 05 de fevereiro de 2021;
Prazo para pagamento do boleto: 05 de fevereiro de 2021
Prazo para envio do comprovante à Secretaria do PROFNIT: 08 de fevereiro de 2021;
Divulgação do resultado de vagas remanescentes (se necessário): 10 de fevereiro de 2021;
Emissão de boleto e pagamento da taxa de matrícula das vagas remanescentes: 11 a 15 de
fevereiro de 2021;
Prazo para envio do comprovante à Secretaria do PROFNIT: 15 de fevereiro de 2021;
Matrícula: 15 de fevereiro a 05 de março de 2021;
Início das Aulas: 12 de março de 2021;
O requerimento e os respectivos documentos serão recebidos pelo endereço eletrônico da Secretaria
do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
Tecnológica (PROFNIT) PONTO FOCAL CUIABÁ – MT, profnitpfcuiaba@gmail.com (conforme
instruções da SGP/UFMT quanto às medidas de proteção à saúde devido a pandemia Covid-19). A
Comissão de Seleção de Alunos Especiais fará a análise e a Comissão Acadêmica Institucional (CAI)
fará a homologação das inscrições. O resultado será divulgado no site da UFMT
(www.ufmt.br/profnit).
4. Critérios de seleção
Os critérios para aprovação da inscrição são:
a) Afinidades entre áreas de conhecimento apresentadas no currículo e a(s) disciplina(s) indicada(s).
A Carta de Intenções (item “h” dos documentos exigidos) deverá endossar tais afinidades, o
interesse e o compromisso em cursar a disciplina.
b) Pontuação do BAREMA constante do Anexo II, a ser preenchido pela Comissão de Seleção de
Alunos Especiais.
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota obtida. Em caso de
empate, a preferência será do candidato de maior idade.
5. Recursos
Caberá recurso em relação à seleção de alunos especiais no prazo acima discrimado.
A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual
e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica (PROFNIT) PONTO FOCAL – CUIABÁ
– MT por meio de documentação enviada para o e-mail: profnitpfcuiaba@gmail.com. O pedido
deverá ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a reclamação. O recorrente
deverá expor os fundamentos do pedido do reexame de forma clara e objetiva, podendo apensar os

documentos que julgar convenientes. Será concedida vista acompanhada (Coordenador do programa
ou representante indicado para tanto) ao candidato que requerê-la para fundamentar o recurso por
meio de teleconferência (via Skype, mediante agendamento), devendo o Programa disponibilizar os
critérios utilizados na seleção de alunos especiais. O acesso à internet no horário agendado deverá ser
providenciado pelo requerente. O resultado dos recursos será divulgado no dia 05 de fevereiro de
2021, no site do Programa: www.ufmt.br/profnit.
6. Efetivação da Matrícula
O candidato cujo requerimento de matrícula obtiver parecer favorável da Comissão deverá enviar por
e-mail (profnitpfcuiaba@gmail.com) à Secretaria do Programa de Pós-graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, até o dia 08 de fevereiro, o comprovante
de pagamento do(s) boleto(s) para efetivação de matrícula. O candidato deverá apresentar
comprovante original de pagamento da taxa.
A veracidade do documento apresentado como comprovante do pagamento e do currículo é de
responsabilidade do aluno, podendo o mesmo ser responsabilizado civil e criminalmente por
falsificações. O valor da taxa de matrícula não será devolvido.
O valor da matrícula é de R$ 196,40 (cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), por
disciplina, e deverá ser pago exclusivamente por meio de Boleto Bancário. O Boleto Bancário para
pagamento da taxa de matrícula ficará disponível no site da Fundação Uniselva
(http://www.fundacaouniselva.org.br) na data acima discriminada.
Havendo desistência dos candidatos selecionados, serão chamados os candidatos classificados, pela
ordem, para preenchimento das vagas remanescentes, conforme datas acima especificadas.
7. Aprovação nas disciplinas
Para a aprovação em cada disciplina, deverá submeter-se a todas as avaliações aplicadas aos alunos
regulares, assim como alcançar a frequência mínima exigida de 75%.
As atividades realizadas por aluno especial não lhe conferem qualquer direito a uma vaga como aluno
regular do programa de Pós-graduação. As vagas para aluno regular somente poderão ser preenchidas
por candidatos aprovados no processo seletivo específico.
Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para Mestrado Profissional em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica (PROFNIT) PONTO FOCAL –
CUIABÁ – MT, o aluno poderá solicitar o aproveitamento dos créditos realizados como Aluno
Especial, desde que a solicitação de aproveitamento da disciplina aconteça até dois anos após a
conclusão da mesma e conforme aprovação do(a) orientador(a) e do colegiado de curso.
Atenção:
- O Programa se reserva no direito de não preencher todas as vagas oferecidas neste processo seletivo.
- Casos omissos a este edital serão resolvidos pela Comissão Acadêmica Institucional.

Profª. Drª. Luciane Cleonice Durante
Coordenadora do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação Tecnológica (PROFNIT) PONTO FOCAL – CUIABÁ – MT

