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EDITAL Nº 003/2017 
 

 

 

 

 

 

 
O Instituto de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, torna pública a 
abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no curso de Mestrado Profissional 
em Inovação Tecnológica, stricto sensu, com início previsto para o primeiro semestre de 2018 e 
estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos. 
 
1. Das Disposições Gerais 

 
1.1 O Processo Seletivo será realizado pela Comissão de Ensino do Mestrado Profissional em 
Inovação Tecnológica, sendo esta a Comissão de Seleção do presente edital. 
1.2 A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise dos documentos descritos no item 4.1 
do presente edital, bem como por meio de apresentação de pré-projeto de pesquisa e entrevista.  
1.3 Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital. 
1.4 Informações sobre o Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e sobre o processo de 
seleção dos candidatos estarão disponíveis no site: https://www.unifesp.br/campus/sjc/pos-
graduacao-e-pesquisa/2014-10-17-00-10-21/mestrado-profissional-em-inovacao-tecnologica.html  
 
2. Do Calendário do Processo Seletivo 

 
2.1 O calendário de inscrição, seleção, matrícula e início das aulas é apresentado a seguir. 
 

Evento Data 

Prazo de inscrição De 02 a 16 de outubro de 2017 

Divulgação das inscrições homologadas e 
indeferidas 

23 de outubro de 2017 (2ª feira) 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 25 de outubro de 2017 (4ª feira) 

Resultados dos recursos das inscrições 30 de outubro de 2017 (2ª feira) 

Resultado da Análise de Pré-projeto e CV Lattes  10 de novembro de 2017 (6ª feira) 

Entrevistas 14 de novembro de 2017 (início às 8h00) 

Divulgação da lista de candidatos selecionados 24 de novembro de 2017 (6ª feira) 

Prazo para interposição de recursos 27 de novembro de 2017 (2ª feira) 

Resultado dos recursos 29 de novembro de 2017 (4ª feira) 

Matrículas A ser definido / divulgado 

Início das aulas A ser definido / divulgado 

 
 
 
 
 

Normas do Processo Seletivo para o 

Mestrado Profissional em Inovação 

Tecnológica, referente ao ingresso no 

primeiro semestre do ano de 2018. 
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3. Das Vagas Oferecidas 
 
3.1 Serão oferecidas até 20 (vinte) vagas para o Curso de Mestrado Profissional em Inovação 
Tecnológica. O número de vagas a ser preenchido será em função da existência de candidatos 
aprovados no processo de seleção nos termos do presente Edital. 
3.2. A critério da Comissão de Seleção, poderá ser publicado na página do Programa, uma “Lista de 
Espera de Candidatos” para preenchimento de vagas cujos candidatos selecionados não efetivem 
suas matrículas conforme descrito no item 9.3 deste Edital. 
 
4. Das Inscrições 

 
4.1 Para participar do processo seletivo o candidato deverá fazer a sua inscrição on-line, por meio de 
sistema de inscrição disponível no endereço: 
http://www.unifesp.br/campus/sjc/ppgit/processoseletivo/ingressomestrado. O sistema de inscrição 
estará aberto no período de 02 a 16 de outubro de 2017. As seguintes informações e documentos 
serão solicitados pelo sistema de inscrição: 
 
I - RG, para candidatos de nacionalidade brasileira, ou RNE, para candidatos de nacionalidade 
estrangeira (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, o número do passaporte); 
II – CPF; 
III - Cópia do histórico escolar da graduação; 
IV - Cópia do currículo completo do candidato da plataforma Lattes (disponível em: 
http://lattes.cnpq.br); 
V – Pré-Projeto de Pesquisa. O Pré-Projeto de pesquisa não deve ultrapassar 5 páginas em espaço 
1.5, contendo: Nome do candidato; Título; Introdução; Objetivos; Justificativa; Metodologia; 
Recursos Necessários; e Referências bibliográficas; 
VI – Formulário de inscrição preenchido e assinado, disponível no anexo I deste edital. 
VII - Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua conclusão 
até a data de matrícula no Programa. 
 
Parágrafo único - A falta de qualquer um desses documentos e do atendimento de suas exigências 
acarretará no indeferimento da inscrição. 
 
4.2 Além da inscrição on-line, o candidato deve providenciar duas cartas de recomendação, modelo 
disponível no anexo II deste edital. As cartas de recomendação devem ser enviadas para o e-mail 
ppgpit@unifesp.br, até o prazo final do período de inscrição. 
 
Parágrafo único - A falta das cartas de recomendação acarretará no indeferimento da inscrição. 
 
4.3 Os documentos enviados para a inscrição no processo seletivo não serão reaproveitados para a 
matrícula, desse modo, o candidato selecionado deverá providenciar a documentação necessária 
para a matrícula em sua totalidade.  
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5. Dos Portadores de Necessidades Especiais 
 
5.1. Candidatos que, no momento da inscrição, afirmarem ser portadores de necessidades especiais 
deverão indicar os equipamentos necessários para a realização do processo seletivo e anexar o 
atestado ou documentos que comprovem essa necessidade. 
5.2. A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do processo seletivo 
servirá para viabilizar a disponibilidade desses pela UNIFESP, e a eventual indisponibilidade de 
atendimento será comunicada ao candidato via e-mail. 
 

6. Do Processo de Avaliação 
 
6.1 O processo seletivo consiste em duas etapas de avaliação: 
 
I – Análise do pré-projeto de pesquisa e curriculum Lattes; 
II – Entrevista sobre o pré-projeto de pesquisa e experiência profissional.  
 
6.2  Os pré-projetos apresentados pelos candidatos deverão ter aderência com as áreas de atuação 
dos docentes do programa.  
 
6.3 Na entrevista sobre o pré-projeto de pesquisa e experiência profissional será concedido ao 
candidato um tempo máximo de 10 minutos para apresentação do pré-projeto de pesquisa. 
Computador e projetor multimídia serão disponibilizados para a apresentação do candidato. Após a 
apresentação do pré-projeto feita pelo candidato, a Comissão de Seleção fará a arguição do 
candidato.  
 

7. Dos Critérios de Seleção dos Candidatos 
 
7.1  Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 
I –   Não for selecionado na etapa I; 
II –  Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em qualquer etapa da seleção; 
III - Não apresentar a documentação completa requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital; 
IV – Não comparecer na entrevista no horário/local divulgado previamente na página do programa 
de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica. 
 

7.2 A classificação dos candidatos aprovados no processo de seleção será realizada em função das 
análises dos pré-projetos e currículos vitae, entrevistas, e da disponibilidade de professores 
orientadores.  
 
8. Do Resultado e do Recurso 
 
8.1. O resultado, contendo a lista dos candidatos selecionados, será publicado na página do 
Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica. 
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8.2. Os RECURSOS dos candidatos deverão ser direcionados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail 
institucional do Programa (ppgpit@unifesp.br), de forma fundamentada para que possam justificar 
nova deliberação. Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, ou por 
outra via, não serão acatadas. 

 
9. Da Matrícula 

 
9.1. Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de Pós-Graduação da 
unidade Parque Tecnológico do Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP, em São José dos 
Campos. 
9.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou por meio de procuração simples (de próprio 
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante. 
9.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato selecionado deverá entregar todos os documentos 
indicados no item “Matrícula” da página do Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, bem 
como atender às solicitações e observar as informações que nele constam para o primeiro semestre 
de 2018. 
 

10. Disposições Finais 
 
10.1. Informações sobre a trajetória acadêmica e os interesses de pesquisa de cada um dos docentes 
podem ser obtidas no item “Docentes” da página do Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, 
e através de seus currículos na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 
10.2. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Comissão de Ensino do 
Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica. 
10.3. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS direcionar para o e-mail: ppgpit@unifesp.br. 
 
 
 

Comissão de Ensino do Mestrado Profissional em 
Inovação Tecnológica 
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ANEXO I 

 
 

Formulário de Inscrição 
Processo Seletivo 2018 

Nome  

CPF  

RG  

Nascimento     /    /    

Endereço Completo  

 

 

 

Telefone  

Email  

Curso, 
Instituição e 
ano em que se 
graduou 

 

Empresa onde 

trabalha 

 

Cargo/Função  

Linha de 
Pesquisa 
pretendida 

( ) Processos e Produtos Tecnológicos 

 

( ) Tecnologia da Informação e Comunicação 

Assinatura  
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ANEXO II 
 

Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica – Seleção 2018 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
(a ser preenchida em caráter confidencial e enviada ao PPG-PIT/ICT-UNIFESP, para o e-mail 

ppgpit@unifesp.br, até 16/10/2017). 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMAÇÕE S SOBRE O CANDIDATO Sr(a):__________________________________________________ 
                                                      
Favor emitir seu parecer em relação ao potencial e habilidade do candidato para realizar com desempenho um 

Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, e sua aptidão para atuação em pesquisa e inovação. Mencione 

os períodos em que teve maior interação com o candidato e em quais circunstâncias. Use o verso se necessário. 

 
 
 
 
 
 
Preencha os quadros abaixo com números na faixa entre 0 (fraco) e 10 (excelente). Deixe em branco os campos 

para os quais não tenha condições de julgar. 

 
Em comparação com outros alunos/profissionais que conheci em ____ anos, classifico o candidato como.....     
Conhecimentos fundamentais em sua área de atuação.........................................................…...........…………....             
Iniciativa e originalidade........................................................................................................…..........…………..... 
Habilidade em expressão oral...................................................................................................…....…………........ 
Habilidade em expressão escrita..........................................................................................…………................... 
Perseverança...................................................................................................................................…………......... 
Maturidade e responsabilidade...................................................................................................…....…………..... 
Grau de confiança que tenho sobre os conceitos emitidos do candidato......................................…......………..... 
 
DADOS DO RECOMENDANTE: 
NOME:___________________________________________________________________________________________________ 
 
INSTITUIÇÃO/EMPRESA:___________________________________________________CARGO:____________________________ 
 
GRAU ACADÊMICO MAIS ALTO:______________INSTITUIÇÃO:________________________________________________ 
 
TELEFONE:__________________________________EMAIL:______________________________________________________ 

 

Local:                                         Data:                           Assinatura:                
       
Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica 
Universidade Federal de São Paulo – Instituto de Ciência e Tecnologia 
Unidade Parque Tecnológico - Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, n° 1201 
Eugênio de Mello - CEP: 12247-014 
Fone: (12) 3924-9500 ramais 9571/9563/9531 
E-mail: ppgpit@unifesp.br 


