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FACULDADES INTEGRADAS TERESA D’ÁVILA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PPG-DTI 

 

EDITAL PARA A SELEÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA INGRESSO EM 2016 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação, no uso de suas 

atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das 

vagas do curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação 

para a turma de 2016.  

Informações sobre o Programa podem ser obtidas no site www.fatea.br/pos/mestrado/ ou na Secretaria do 

Programa (s.ppg.design@fatea.br / (12) 2124-2852). 

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser efetuadas mediante preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site 

www.fatea.br/pos/mestrado/, no período de 03/11/2015 a 21/11/2015. O Curriculum Vitae e/ou Lattes 

deve ser enviado para o e-mail: s.ppg.design@fatea.br. A taxa de inscrição será no valor de R$ 90,00 

(noventa reais). Não serão aceitas inscrições por telefone ou e-mail.  

 

2. NÚMERO DE VAGAS 

Serão oferecidas 15 (quinze) vagas. 

 

3. ETAPAS E CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO  

As etapas de seleção serão realizadas conforme datas e horários constantes no item 5 deste edital.   

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas e critérios: 

3.1 Análise de Curriculum Vitae e/ou Lattes: serão avaliadas as atividades desenvolvidas: acadêmica e 

técnica, conforme pontuação prevista no Apêndice D. Esta etapa é classificatória e tem Peso 1 (um).  

3.2 Prova Dissertativa: a prova dissertativa tem por finalidade permitir aos Professores Avaliadores avaliar 

a qualidade da escrita e a capacidade do candidato de refletir e interpretar sobre a linha de pesquisa 

escolhida (Apêndice A). Não será permitida a consulta a qualquer material para a elaboração das respostas. 

A extensão da prova deverá ser de 30 a 50 linhas. As provas serão identificadas somente pelo número de 

inscrição do candidato. Esta etapa é classificatória e tem Peso 1 (um).  

3.3 Entrevista: a entrevista constará da arguição do candidato, pelos professores avaliadores da Linha de 

Pesquisa, motivação para a realização do mestrado e experiências vivenciadas. Esta etapa é classificatória e 

tem Peso 1 (um).  

3.4 Proficiência em língua estrangeira (Inglês): a prova de proficiência será realizada até o final do 1º 

semestre de 2016. O aluno deverá demonstrar capacidade de interpretação do texto em inglês e a resposta 

será dada em língua portuguesa. Será permitida consulta somente a dicionários impressos, inclusive 

técnicos, trazidos pelo candidato. Os alunos serão julgados aptos ou inaptos; neste caso, terá outra 

oportunidade para a realização de nova prova. As seguintes comprovações de proficiência poderão ser 

apresentadas pelo candidato como substituição a esta prova: TOEFL (60 pontos-Internet Based Test ou 490 

pontos- Paper Based Test), IELTS (nota 5.5), e outras de igual reconhecimento. 
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4. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

4.1 Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem o conceito mínimo B. 

4.2 Os candidatos classificados com os melhores conceitos serão aprovados dentro do limite do número de 

vagas do programa. 

4.3 Caso ocorram desistências de candidatos aprovados, poderão ser chamados a ocupar as vagas 

remanescentes os candidatos classificados, sendo respeitada a ordem de classificação. 

4.4 Em caso de empate, o critério de desempate será realizado: a) pela maior nota na prova escrita; b) 

maior nota na entrevista; c) maior publicação de artigo completo em periódico; d) a maior idade do 

candidato. 

 

5. CRONOGRAMA  

5.1 As datas de realização das inscrições e das etapas do processo seletivo, bem como da divulgação dos 

respectivos resultados e início das aulas, constam da tabela abaixo: 

 

DATA ETAPA HORÁRIO 

03/11 a 21/11/2015 Período de inscrições - 

23/11 e 24/11/2015 Análise de Curriculum Vitae e/ou Lattes - 

25/11/2015 Prova dissertativa 19h às 21h 

26/11/2015 Entrevista 19h às 22h 

1º semestre de 2016 Proficiência em língua estrangeira (Inglês) A ser divulgado 

03/12/2015 Divulgação dos resultados 10h 

04/12 a 12/12/2015 Matrículas (aluno regular) 09h às 12h  e 14h às 18h 

01/02 a 16/02/2016 Matrículas (aluno especial) 09h às 12h  e 14h às 18h 

17/02/2016 Início das aulas 19h às 22h 

 

5.2 A divulgação dos resultados será afixada no Quadro de Avisos – PPG-DTI – Bloco Dom Bosco e no site 

www.fatea.br/pos/mestrado/ 

5.3 A lista dos candidatos aprovados será divulgada por ordem alfabética. Os conceitos dos candidatos, em 

todas as etapas, serão divulgados e identificados pelo número de inscrição de cada candidato. 

 

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA 

6.1 Aprovado, o candidato deverá entregar os seguintes documentos na Secretaria:  

6.1.1 Requerimento e Contrato de Matrícula (disponível na Secretaria do Programa); 

6.1.2 Cópia do Diploma de Graduação (Bacharelado, Licenciatura Plena ou Tecnólogo) ou protocolo de 

solicitação do diploma de conclusão de curso; 

6.1.3 Cópia do Histórico Escolar de Graduação (Bacharelado, Licenciatura Plena ou Tecnólogo); 

6.1.4 Cópia do Comprovante de endereço; 

6.1.5 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

6.1.6 Cópia do RG, CPF, RNE ou Número do Passaporte para candidatos estrangeiros.  

(Atenção: a CNH não é válida); 

6.1.7 Comprovantes dos documentos indicados no Curriculum Vitae e/ou Lattes; 

6.1.8 Uma foto 3x4; 

6.1.9 Termo de Concordância (Apêndice A); 

6.1.10 Termo de Disponibilidade (Apêndice B). 

6.1.11 Comprovante do pagamento da 1ª mensalidade. 
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7. ALUNOS ESPECIAIS  

7.1 Poderão se matricular, como alunos especiais, aqueles que seguirem as seguintes orientações: 

7.2 Havendo vaga(s) e, sendo selecionados, os alunos deverão ser aprovados pelo Colegiado do Curso, 

ouvido o docente responsável pela disciplina escolhida;  

7.3 Poderão se matricular, no máximo, em três disciplinas durante o período de seis meses; 

7.4 Serão considerados até cinco alunos especiais por disciplina.   

7.5 Os interessados deverão dirigir-se à Secretaria do Programa para preenchimento do Requerimento de 

matrícula. 

7.6 Terão direito a um certificado de aprovação em disciplinas, expedido pelo PPG-DTI; 

7.7 Os documentos para matrícula estão contidos nos itens: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.8 deste 

Edital. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:  

8.1.1 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital; 

8.1.2 Apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;  

8.1.3 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos para o 

seu início (tolerância de 10 min);  

8.1.4 Usar telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos durante a realização das provas;  

8.1.5 Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste edital, no caso de ser 

aprovado. 

8.1.6 Os candidatos deverão comparecer a todas as etapas da seleção 30 min. antes do horário previsto 

para o seu início, munidos de documento oficial de identidade que contenha fotografia e caneta 

esferográfica de cor azul ou preta. As provas serão identificadas somente com o número de inscrição; 

8.1.7 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste 

Edital. 

 

Lorena, 01 de outubro de 2015 
Professor Nelson Tavares Matias 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila 
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FACULDADES INTEGRADAS TERESA D’ÁVILA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PPG-DTI 

 

APÊNDICE A 

 

LINHAS DE PESQUISA 

 

 Inovação e Empreendedorismo: esta linha de pesquisa envolve temas pertinentes à gestão e às 
práticas organizacionais das corporações, pensados por meio do referencial teórico-metodológico 
do Design. O aspecto empreendedor agregado ao Design tem como objetos de estudo a formação 
e a implementação de resultados advindos das estratégias criativas exploradas nos projetos 
influenciados por fatores individuais, sociais, culturais, regionais, organizacionais e ambientais que 
impulsionam o surgimento e o sucesso de novos produtos e processos. Esta linha também enfatiza 
o estudo estratégico dos processos organizacionais que promovem o compartilhamento de 
conhecimento e tecnologias.  

 

 Projeto de Produto: nesta linha, as pesquisas se apoiam em estudos teórico-práticos envolvidos 
com o projeto de produto. Junto aos estudos metodológicos há também a análise das relações 
homem máquina abordadas pelos conteúdos ergonômicos exigidos pela criação de novos bens de 
consumo. Os critérios técnicos pertinentes à seleção dos materiais e processos de produção 
acompanham a sequência dos estudos. Todo caminhar do desenvolvimento será amparado pela 
perspectiva do ecodesign, apoiando a sustentabilidade do processo e do produto. 
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FACULDADES INTEGRADAS TERESA D’ÁVILA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PPG-DTI 

 

APÊNDICE B 

 

TERMO DE ACORDO 

 

 

 

Eu, (nome do(a) aluno(a)), portador do RG (número do(a) aluno(a)),  estou ciente da duração máxima do 

curso Stricto Sensu - Mestrado Profissional, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Design, 

Tecnologia e Inovação das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA, que deve ser concluído em até 24 

meses. 

 

 

 

 

 

Lorena, _____de _______________________de 2015 

 

_______________________ 

(assinatura) 
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FACULDADES INTEGRADAS TERESA D’ÁVILA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PPG-DTI 

 

APÊNDICE C 

 

TERMO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

Eu, (nome do(a) aluno(a)), portador do RG (número do(a) aluno(a)), declaro ter disponibilidade para 

frequentar as atividades acadêmicas do curso Stricto Sensu - Mestrado Profissional, oferecido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – 

FATEA. 

 

 

 

 

Lorena, _____de _______________________de 2015 

 

_______________________ 

(assinatura) 
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FACULDADES INTEGRADAS TERESA D’ÁVILA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PPG-DTI 

 

APÊNDICE D 

 

PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA 

 

Grupo A 

 Artigo completo publicado em periódico 

 Autoria de Tese de Doutorado 

 Autoria de Dissertação de Mestrado 

 Capítulo de livro publicado 

 Desenvolvimento de Processo ou Técnica com registro/patente 

 Desenvolvimento de Produto com patente 

 Livro publicado 

 Orientação e co-orientação concluída de tese de doutorado  

 5 (cinco) ou mais anos de trabalho com projetos 

 

Grupo B 

 Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia 

 Organização de Eventos: Congressos Acadêmicos e Científicos, Exposição e Curadoria 

 Organização de Obra Publicada 

 Programa de Computador Registrado 

 Trabalho completo publicado em anais de eventos 

 Tradução - Livro e Artigo; 

 3 (três) anos de trabalho no setor industrial, serviços de projetos e autônomo (projetos). 

 

Grupo C 

 Desenvolvimento de Material Didático ou Instrucional 

 Desenvolvimento de Processo ou Técnica 

 Desenvolvimento de Produto  

 Editoração 

 Maquete 

 Orientação concluída de I.C.  

 Orientação concluída de monografia de aperfeiçoamento/especialização  

 Orientação concluída de trabalho de conclusão de curso de graduação 

 Prefácio/Posfácio/Apresentação/Introdução de Livro  

 Programa de Computador sem registro 

 Resumo e Resumo Expandido publicado em anais de evento 

 Texto em jornal de notícias ou revista (magazine) 

 Trabalho Técnico: Parecer de Periódicos ou de Agências de Fomento 

 2 (dois) anos de trabalho profissional independente da área. 
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Pontuações 

 

15 pontos 

 Candidato com no mínimo 4 (quatro) produções do Grupo A; 

 Candidato com no mínimo 3 (três) produções do Grupo A e no mínimo 2 (duas) produções do 

Grupo B; 

 Candidato com no mínimo 2 (duas) produções do Grupo A e no mínimo 3 (três) produções do 

Grupo B. 

 

10 pontos 

 Candidato com no mínimo 3 (três) produções do Grupo A; 

 Candidato com no mínimo 2 (duas) produções do Grupo A e no mínimo 1 (uma) produção do Grupo 

B; 

 Candidato com no mínimo 1 (uma) produção do Grupo A e no mínimo 2 (duas) produções do Grupo 

B. 

 

5 pontos 

 Candidato com no mínimo 2 (duas) produções do Grupo A; 

 Candidato com no mínimo 1 (uma) produção do Grupo A e no mínimo 1 (uma) produção do Grupo 

B ou Candidato com no mínimo 1 (uma) produção do Grupo A e no mínimo 2 (duas) produção do 

Grupo C; 

 Candidato com no mínimo 1 (uma) produção do Grupo A e no mínimo 2 (duas) produções do Grupo 

B, ou Candidato com no mínimo 1 (uma) produção do Grupo A, no mínimo 2 (duas) produções do 

Grupo B e no mínimo 2 (duas) produções do Grupo C, ou Candidato com no mínimo 1 (uma) 

produção do Grupo A, no mínimo 1 (uma) produção do Grupo B e no mínimo 4 (quatro) produções 

do Grupo C ou Candidato com no mínimo 1 (uma) produção do Grupo A e no mínimo 6 (seis) 

produções do Grupo C; 

 Candidato com no mínimo 4 (quatro) produções do Grupo B; 

 Candidato com no mínimo 2 (duas) produções do Grupo B e no mínimo 2 (duas) produções do 

Grupo C; 

 Candidato com no mínimo 2 (duas) produções do Grupo B e no mínimo 4 (quatro) produções do 

Grupo C. 

 

10 pontos 

 Candidato com 3 anos de experiência em Projetos (serviços ou indústria). 

 

5 pontos 

 Candidato com 2 anos de experiência profissional independente da área. 
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