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O Doutorado Acadêmico Industrial (DAI) da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna
pública a Convocação para a etapa de Defesa de Memorial, prevista no Artigo 5. Do Processo
de Avaliação, item 5.1.3 e no Anexo 1:
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. O processo de avaliação para o ingresso no pré-doutorado será constituído de 4 etapas
descritas a seguir:
1. Análise e avaliação do histórico escolar do curso de graduação;
a. O histórico escolar do curso de graduação será analisado e avaliado com base
nos critérios definidos no ANEXO I.
2. Análise e avalição do currículo;
a. O currículo será analisado e avaliado com base nos critérios definidos no
ANEXO I.
3. Defesa de memorial.
a. A defesa de memorial será analisada e avaliada com base nos critérios definidos
ANEXO I.
4. Aceite de orientação e da empresa
a. A Coordenação do DAI reunir-se-á com os orientadores e com as empresas
interessadas para a finalização do processo, que ocorrerá através da assinatura
do Termo de Compromisso entre a empresa, o orientador, o DAI e o candidato.
Parágrafo único - Somente após a quarta etapa é que o candidato selecionado estará apto a
efetivar sua matrícula como “Aluno Especial”.
ANEXO I
TABELA VÁLIDA PARA OS CANDIDATOS DO DOUTORADO
ACADÊMICO INDUSTRIAL
ITEM

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

Histórico
Rendimento das disciplinas cursadas Até 10
escolar
do na graduação multiplicado pela nota pontos
curso
de mais recente do curso de graduação
graduação
consultada no portal do ENADE
(http://portal.inep.gov.br/enade).
Resultado normalizado na escala de 0
a 10.

(dez)

SATURA- PESO
ÇÃO
55%

Livro ou capitulo de livro publicado 1 (um)
(com ISBN1)
cada

ponto Saturação
em
4
pontos
2 (dois) pontos

Título de mestrado strictu sensu

Currículo

Artigo publicado em
científico internacional

periódico 2 (dois) pontos
cada

Artigo publicado
científico nacional

periódico 1 (um)
cada

em

Artigo publicado em
congresso científico

anais

30%

ponto

de 0,5 (meio) ponto
cada

Iniciação científica2 e/ou participação 1
(um) Saturação
em projeto de extensão2
ponto/ano
em
3
pontos
Experiência profissional3 e/ou estágio4

Defesa
memorial

1
(um) Saturação
ponto/ano
em
3
pontos

de O candidato terá até 10 minutos para Até 10
fazer uma apresentação oral (sem pontos
recursos audiovisuais) para a comissão
de seleção. Serão pontuados os
seguintes itens: capacidade de síntese;
clareza na exposição; motivação para
desenvolvimento de projeto no âmbito
do DAI.

(dez)

Na apresentação, o candidato deverá
obrigatoriamente abordar os seguintes
tópicos:
- área, ano e instituição de graduação
- participação em monitoria, iniciação
científica, projetos de pesquisa e
extensão durante a graduação
- experiência profissional em institutos
de pesquisa ou empresas

1

ISBN – International Standard Book Number
comprovar por declaração de docente/pesquisador responsável/supervisor/certificado
3
comprovar por carteira ou contrato de trabalho
4
comprovar carga horária de ambos os estágios realizados, curricular e extracurricular
2

2

15%

- disponibilidade e motivação para o
DAI
Pontuação
final

Pontuação final = P1 + P2 + P3

Até 10
P1 = pontuação obtida pelo candidato pontos
no histórico escolar, normalizado na
escala de 0 a 10 (peso 55%)

(dez)

P2 = pontuação obtida pelo candidato
no currículo, na escala de 0 a 10 (peso
30%)
P3 = pontuação obtida pelo candidato
na defesa de memorial, na escala de 0
a 10 (peso 15%)
2

ISBN – International Standard Book Number

A pontuação de cada item do currículo deverá ser comprovada.

Data da defesa do memorial: 21 de novembro de 2017
Duração da Apresentação: 10 minutos
Local: Universidade Federal do ABC – Campus Santo André – Bloco B – 3º andar – Sala 307 –
Avenida dos Estados, nº 5001 - Bangú, Santo André - SP, 09210-580

Horário da Apresentação da Defesa do

Nome do candidato

Memorial

Adriano Gomes de Freitas

08h00min – 08h10min

Alino Massaiuqui Sato

08h15min – 08h25min

Amanda Nascimento Braga Santos

08h30min – 08h40min

Bruno Henrique dos Santos

08h45min – 08h55min

Eric Frade Coelho

09h00min – 09h10min

Erico de Araujo Fernandes

09h15min – 09h25min

Guilherme Bellini de Souza

09h30min – 09h40min

Jose Fernando de Toledo

09h45min – 09h55min

3

Luis Marcelo Garcia da Silva

10h00min – 10h10min

Marcio Rogerio Azevedo Lima

10h15min – 10h25min

Paulo Henrique Lixandrão Fernando

10h30min – 10h40min

Reginaldo Faichel da Silva

10h45min – 10h55min

Renan Ferreira Menegassi de Souza

11h00min – 11h10min

Renato Figueira da Silva

11h15min – 11h25min

Sunny Jonathan

11h30min – 11h40min

Thiago Abraão dos Anjos da Silva

11h45min – 11h55min

Wagner José da Silva

12h00min – 12h10min

Obs.: A não participação do candidato acarretará em sua desclassificação no processo
seletivo (Art. 6 – Item 6.1 – III do Edital)

Prof. Dr. Erik Gustavo Del Conte
Siape 2073298
Coordenação do Doutorado Acadêmico Industrial

4

