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1 Inscrição 

Para se inscrever, acesse a partir do dia 1 de junho o site: 
www.fatea.br/pos/mestrado, preencha os dados e envie a 
documentação solicitada. 

Dúvidas:  
Contate a Secretaria do PPG-Design: s.ppg.design@fatea.br ou 
(12) 2124-2852.  

Período de Inscrição 
1/06 a 24/06.  
 
Área de Concentração  
Design, Inovação e Tecnologia 
 
Linhas de Pesquisa  
- Inovação e Empreendedorismo  
- Projeto de Produto 

2 Etapas do Processo Seletivo 

Serão oferecidas 15 vagas, estando o processo seletivo organizado 
em quatro etapas: 

a) Análise de Curriculum Vitae e/ou Lattes.  
Etapa Classificatória (Peso 2). 
Data: 22/06/2015 a 24/06/2015. 
 

b) Dissertação.  
Etapa Classificatória (Peso 1).  
Data: 25/06/2015. 
Hora: 19h30 às 21h. 
Local: Sala 43 – Bloco Teresa de Jesus.  
 

c) Entrevista, considerando a linha de pesquisa escolhida 
como tema na dissertação (item b).   
Etapa Classificatória (Peso 1). 
Data: 26/06/2015. 
Hora: 19h às 22h. 
Local: salas 43 e 47 – Bloco Teresa de Jesus.  
 

d) Proficiência em língua estrangeira - inglês.  
Etapa Não Classificatória 
Data: 27/06/2015. 
Hora: 9h às 11h. 



 2015 Edital-002. 

Local: sala 43 – Bloco Teresa de Jesus. 
 

e) Divulgação dos Aprovados.  
Data: 30/06/2015. 
Hora: 19h30 
Local: www.fatea.br/pos/mestrado 
e Quadro de Avisos – PPG-Design, Tecnologia e Inovação – 
Bloco Dom Bosco. 
 

f) Matrículas.  
Data: 05/07/2015 a 15/07/2015. 
Hora: 9h às 12 e das 14h às 18h  
Local: Secretaria do PPG-Design, Tecnologia e Inovação – 
Bloco Dom Bosco. 

A pontuação para cada etapa do processo seletivo será de 0 a 10. 
O início do curso está previsto para agosto de 2015. 
 

3 Documentação exigida para a inscrição 

a) Após o preenchimento on-line envie o Curriculum vitae e/ou 
Lattes para o e-mail: s.ppg.design@fatea.br 

b) Aprovado, o candidato ao PPG-Design, Tecnologia e Inovação 
deverá entregar os seguintes documentos na secretaria:  

 Termo de Concordância (Apêndice A); 

 Termo de Disponibilidade (Apêndice B). 

Documentos complementares: cópias simples acompanhadas dos 
originais ou autenticadas:  

 diploma do curso superior (Bacharelado, Licenciatura Plena 
ou Tecnólogo) ou protocolo de solicitação do diploma de 
conclusão de curso superior ou tecnológico; 

 Histórico Escolar do curso de graduação (Bacharelado, 
Licenciatura Plena ou Tecnólogo); 

 cédula de Identidade, CPF; 

 comprovante de endereço. 

 fotografia (uma) 3x4. 
 

4 Diretrizes 

Dissertação: será avaliada segundo a qualidade da escrita e da 
capacidade do candidato de refletir e interpretar, sobre a linha de 
pesquisa e a área de concentração escolhida. A redação deverá 
possuir cerca de 30 linhas. 
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Análise de Curriculum Vitae e/ou Lattes: serão avaliadas as 
atividades desenvolvidas acadêmica e profissionalmente, conforme 
pontuação prevista no Apêndice C. 
 
Entrevista: será avaliada segundo a qualidade do diálogo formal 
realizado junto aos professores avaliadores, tendo como pauta 
fundamental a motivação para a realização do mestrado, 
experiências vivenciadas e a linha de pesquisa selecionada. 

 

Proficiência em língua estrangeira (Inglês): será avaliada 
segundo a capacidade demonstrada na interpretação instrumental e 
as respostas dadas. Será permitido o uso de dicionário. 
 

5 Da aprovação 

Será considerado aprovado o candidato que atingir a avaliação 
geral mínima B. Avaliação insuficiente (N) em qualquer uma das 
etapas do processo seletivo reprovará a candidatura.  
 
Os professores avaliadores se reservam o direito de impugnar a 
candidatura caso as documentações solicitadas não tenham sido 
atendidas, conforme determinado por este edital. 
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE ACORDO 
 
 
 
Eu, (nome do candidato), portador do RG (número do documento),  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, prorrogável por 6 meses. 

 

 

 

___, de Junho de 2015. 

 

 

 

_______________________ 

Nome do candidato 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

Imprima esta página, preencha e entregue na secretaria. 

Dúvidas? Contate a secretaria do PPG-Design: (12) 2124-2852. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

 

Eu, (nome do candidato), portador do RG (número do documento), 

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. 

 

 

___, de Junho de 2015. 

 

 

 

_______________________ 

Nome do candidato. 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

Imprima esta página, preencha e entregue na secretaria. 

Dúvidas? Contate a secretaria do PPG-Design: (12) 2124-2852. 
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APÊNDICE C 
 
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 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 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 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. 

 
 
 




