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Relatório de Oficina Profissional                                                   (aprovado na reunião de 23/jan/17)
Relatório Final de Oficina Profissional

Em atendimento (NIT50) Oficina Profissional do Projeto Pedagógico do PROFNIT (6 créditos)
Dados do aluno
Ponto Focal

Ano de ingresso

Nome do aluno

Semestre em que cursa a disciplina

Período da Oficina Profissional

Dados da Oficina Profissional
Organização

Setor da organização

Marcar todos os setores da sociedade em que se insere a organização
Setor Acadêmico;
Setor empresarial:
Setor Governamental;
Sociedade Organizada Não-Governamental;
Outro
Nome Supervisor

CPF Supervisor

Celular do Supervisor

Email do Supervisor

Telefone Supervisor

Houve alteração do que foi aprovado?
 Se sim, explique e justifique

Título

Marcar todas as atividades em que atuou
(   )  Legislação e políticas públicas referentes a propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação tecnológica;
(   )  Políticas de estímulo à proteção das criações;
(   )  Avaliação da conveniência da proteção das criações e sua divulgação;
(   )  Processamento de pedidos e de manutenção dos títulos de propriedade intelectual;
(   )  Licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
(   )  Estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação;
(   )  Estudos e estratégias para a transferência de inovação;
(   )  Promoção e acompanhamento de relacionamento academia-empresa;
(   )  Negociação e gestão de acordos de transferência de tecnologia;
(   )  Atividades rotineiras de diálogo e de ações academia-empresa, interagindo propositivamente com os diversos setores.
Resumo das atividades realizadas  (até 150 palavras)

Atividades desenvolvidas (até 1.000 palavras)












Houve geração de produtos de sua autoria?
Se sim, marque todos os que se apliquem
(   )  a) Elaboração e encaminhamento de pedidos de registros de propriedade intelectual, bem como depósito de software livre em repositório reconhecido ou obtenção de licenças alternativas ou flexíveis para produção intelectual, desde que demonstrado o uso pela comunidade acadêmica ou pelo setor produtivo; 
(   )  b) Construção de base de dados técnico-científicas;
(   )  c) Desenvolvimento de aplicativos e materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas; 
(   )  d) Desenvolvimento de tecnologias sociais;
(   )  e) Produção de programas de mídia;
(   )  f) Elaboração de relatórios técnicos com regras de sigilo; 
(   )  g) Elaboração de relatório relativo à proposição ou a avaliação de programas, projetos e políticas institucionais ou públicas;
(   )  h) Elaboração de manuais de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação ou adequação tecnológica; 
(   )  i) Elaboração de projetos de inovação tecnológica; projeto de aplicação ou adequação tecnológica;
(   )  j) Elaboração de processos de gestão de inovação;
(   )  k) Curadoria de coleções biológicas;
(   )  l) Editoria; 
(   )  m) Elaboração de artigos originais e publicações tecnológicas.
Se gerou produtos, descrevê-los (até 150 palavras)

Anexar comprovantes desses produtos



Vai utilizar no seu TCC?
   (   )  Sim                    (   )  Parcialmente                (   ) Não
Assinatura do Supervisor

Assinatura do Coordenador do Setor

Assinatura do aluno

Assinatura docente Responsável Institucional pela disciplina



