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PARCEIROS INSTITUCIONAIS
 A Universidade Federal do ABC – UFABC – com programas de
doutorado aprovados pela CAPES.
 Uma empresa ou indústria privada, pública ou de economia
mista que desenvolva atividades de pesquisa, desenvolvimento
ou inovação em instalações próprias ou em instalações de
terceiros.
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 O CNPq que pode financiar com bolsas de estudo tanto a fase
de pré-doutorado como a de doutorado do projeto.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CREDENCIADOS
 Biossistemas
 Biotecnociência
 Ciência da Computação
 Ciência e Tecnologia/Química
 Ciências Humanas e Sociais
 Energia

INFORMAÇÕES

 Engenharia da Informação

Pró-Reitoria de Pós-Graduação da

 Evolução e Diversidade

Universidade Federal do ABC

 Física

tel: (11) 4996-0085

 Matemática

e-mail: dai@ufabc.edu.br

 Nanociências e Materiais Avançados

http://dai.ufabc.edu.br

 Neurociência e Cognição
 Planejamento e Gestão do Território

Câmpus Santo André · Bloco B
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu,
Santo André–SP · CEP 09210-580

@ufabc

https://www.youtube.com/user/ufabcvideos

https://www.facebook.com/ufabc

https://twitter.com/ufabc_news
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O Curso

Os Projetos

Fase de Pré-Doutorado

São aceitáveis para o DAI projetos de pesquisa,

Trata-se de um período de busca ativa de projetos

desenvolvimento ou inovação de interesse comum

de pesquisa, desenvolvimento ou inovação cujo

entre a empresa e a UFABC. Estes projetos podem

resultado principal deve ser a identiﬁcação de um

ter como objetivo o desenvolvimento de novos

projeto com complexidade apropriada para um

materiais, aparelhos, equipamentos, técnicas,

doutorado.

dispositivos,

Duração: 2 a 6 meses

procedimentos,

metodologias,

softwares, algoritmos, etc., desde que tenham
adesão com as atividades da empresa, e
O DAI é uma modalidade de ingresso nos cursos de
doutorado acadêmico existentes na UFABC, na qual
o projeto de pesquisa é desenvolvido em
colaboração entre a universidade e a empresa.
O público alvo principal do DAI são candidatos
interessados em desenvolver projetos de pesquisa
com viés tecnológico e aplicado. O aluno conta com
supervisão/orientação acadêmica e industrial ao
longo de todo o processo.
O candidato poderá pleitear bolsa de estudos
concedida pelo CNPq, em caso de dedicação
exclusiva ao doutorado.
É facultado ao candidato manter vínculo
empregatício ao longo do doutorado. Neste caso o
aluno não recebe bolsa de estudos.

complexidade adequada para uma proposta de

Fase de Doutorado

doutorado.
Nesta fase o aluno estará matriculado em um
programa regular de doutorado da UFABC sob a
orientação de um docente da UFABC e de um
supervisor industrial. O doutorado encerra-se com
o envio de um relatório ﬁnal ao CNPq e com a
defesa da tese, de forma semelhante ao que
ocorre nos programas tradicionais.
Duração: 4 anos

