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Chamada de Alunos Especiais para o 2º Semestre de 2022
São considerados candidatos a alunos especiais aqueles que solicitem matrícula em disciplinas
isoladas do Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, sem vínculo formal ao programa de
mestrado. Os candidatos a alunos especiais são categorizados em dois grupos:
•
•

Alunos Especiais Externos (AEE): são os candidatos egressos de cursos de graduação de
instituições reconhecidas pelo MEC.
Alunos Especiais Internos (AEI): são os candidatos que estão regularmente
matriculados em um curso de graduação da UNIFESP.

Os seguintes documentos são obrigatórios para a inscrição como aluno especial (cópias
digitalizadas):
•

•

Para AEE: RG ou CNH, diploma de graduação ou certificado de conclusão (para quem
ainda não obteve o diploma de graduação), histórico da graduação. Estes documentos
serão solicitados pelo sistema de inscrição.
Para AEI: RG ou CNH, histórico da graduação. Estes documentos serão solicitados pelo
sistema de inscrição.

Para o 2o semestre de 2022 são ofertadas as seguintes disciplinas para os alunos especiais:
Docente
Disciplina
Pré-Horário
Local
(unidade)
Emerson Gomes dos
Santos

Ciência de Dados II

Renato Sato

Economia de Empresas

Luiz Galvão Martins

Sistemas Críticos

Rogério Morano

Inovação e Competitividade

Walter Teixeira Lima
Júnior

Sistemas Cognitivos Artificiais

Maria Elizete Kunkel

Manufatura Aditiva

Raquel Domingues

Eletrônica Orgânica
Inovação Tecnológica em Saúde:
Descobrindo Demandas,
Encontrando Soluções
Captação de Recursos e Gestão
de Projetos de Inovação
Tecnológica

Miriam Zanetti
Fábio Falchi Magalhães
Paulo Schor

2ª feira
19h00
2ª feira
19h00
3ª feira
19h00
3ª feira
19h00

4ª feira
19h00
4ª feira
19h00
4ª feira
19h00

On-line
On-line
On-line
On-line

On-line
On-line
On-line

6ª feira
19h00

On-line

Sábado
9h00

On-line
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OBS: as disciplinas estão previstas para oferecimento on-line, porém, podem ser alteradas
para oferecimento híbrido ou presencial, para atendimento a eventuais decisões das
instâncias superiores da UNIFESP.
Os alunos serão selecionados pela ordem de inscrição. O docente de cada disciplina definirá o
número máximo de alunos especiais aceitos.
Para o processo seletivo, os candidatos interessados devem fazer suas inscrições via sistema
on-line, disponível no endereço abaixo:
https://www.unifesp.br/campus/sjc/ppgit/processoseletivo/alunoespecial
O sistema estará aberto para inscrições no período de 15 a 21 de agosto/2022. Cada candidato
poderá se inscrever em no máximo duas disciplinas como aluno especial do 2º semestre de 2022.
O deferimento dos alunos especiais ocorrerá até o dia 26/08/2022 (divulgado na página do
programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica). Os alunos aprovados deverão
fazer suas matrículas, junto à Secretaria de Pós-Graduação, no período de 29 a 30 de agosto de
2022. A previsão para o início das aulas é dia 05/09/2022.
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