Universidade Federal de São Paulo
Campus São José dos Campos
Instituto de Ciência e Tecnologia
Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica

Chamada de Alunos Especiais para o 1º 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 Internos (AEI): são os candidatos que estão regularmente matriculados em um
curso de graduação do ICT-UNIFESP.
Alunos Especiais Externos (AEE): são os candidatos que não possuem vínculo formal ativo em
cursos de graduação do ICT-UNIFESP.

Os seguintes documentos são obrigatórios para a inscrição como aluno especial (cópias digitalizadas): 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 o 1o semestre de 2022 são ofertadas as seguintes disciplinas para os alunos especiais:

Disciplina

CH

Tipo

Biossensores

4

E

Materiais Elétricos*

4

E

Empreendedorismo e Startups*

4

E

Ciência de Dados I

4

E

Seminários Interdisciplinares I

2

O

4

E

Avaliação de Tecnologias em Saúde
* Junto com a graduação

Pré-Horário
3ª feira
19h
5ª feira
21h
3ª feira
19h
4ª feira
19h
4ª feira
17h30
2ª feira
19h

Modalidade
Presencial
(SJC)
Híbrido
(SJC)
Híbrido
(SJC)
Online
Online
Online

Os alunos serão selecionados pela ordem de inscrição. O docente de cada disciplina terá autonomia para
adicionar outros critérios de seleção que julgar necessário.
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 01 a 06 de março/2022. Cada candidato poderá se
inscrever em no máximo duas disciplinas como aluno especial do 1º semestre de 2022. O deferimento
dos alunos especiais ocorrerá até o dia 18/03/2022 (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 21 a 25 de março/2022. A previsão para o início das aulas é
dia 06/04/2022.
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