
EDITAL PROPG Nº 05/2019 

  

Normas do processo seletivo do Doutorado Acadêmico para Inovação (DAI) da 

UNESP 

  

A Universidade Estadual de Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, por meio de sua 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG, torna pública, no âmbito da Unesp, a chamada 

para seleção de candidatos ao processo seletivo para o nível de Doutorado, com base na 

chamada pública CNPq Nº 23/2018 Programa Doutorado Acadêmico para Inovação – DAI.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.O DAI é um Programa Institucional da UNESP em parceria com o CNPq que pretende 

fomentar a convergência e interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento.  

1.2. O DAI busca fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação na UNESP, por 

meio do envolvimento de estudantes de doutorado em projetos de interesse do setor 

empresarial, mediante parceria com empresa, doravante chamada Empresa Parceira.   

1.3. Dessa forma, o DAI busca contribuir para o aumento da capacidade inovadora, da 

competitividade das empresas e do desenvolvimento científico e tecnológico no País, ao 

mesmo tempo em que pretende fortalecer os Sistemas Regionais de Inovação.  

1.4. Nesse Programa, o bolsista desenvolverá sua tese como estudante regular em um curso 

de pós-graduação existente, devendo ter um orientador acadêmico e um supervisor junto à 

Empresa Parceira, à qual o projeto de doutorado está relacionado. Já a Empresa Parceira 

envolvida no DAI deve necessariamente desenvolver atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação (PD&I) em instalações próprias ou em instalações de 

terceiros.  

1.5. A implantação do DAI não implica na criação de novos cursos de pós-graduação junto 

à UNESP. Trata-se de um Programa institucional, não devendo ser vinculado a um 

Programa de Pós-Graduação (PPG) específico.    

1.6. Espera-se que ao final do curso, além da produção científica, sejam gerados produtos 

ou processos inovadores que possam ser aplicados no setor empresarial/privado.  

1.7. São Objetivos específicos do DAI: 

1.7.1. Contribuir para a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação para a 

pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação;  

1.7.2. Fomentar projetos inovadores que apresentem risco tecnológico, por meio da 

pesquisa acadêmica;  

1.7.3. Estimular a criação de redes de parcerias entre ICT e empresas para a execução de 

projetos de pesquisa e de tecnologia inovadores;  

1.7.4. Auxiliar as empresas no desenvolvimento ou na melhoria de produtos, processos e 

serviços que favoreçam o avanço de setores econômicos estratégicos. 

 

2. DAS BOLSAS OFERTADAS 

Serão oferecidas até 10 (Dez) bolsas de Doutorado, exclusivas para esse programa. A 

ocupação da totalidade das vagas está condicionada à qualificação dos candidatos.  

O candidato terá que optar por se inscrever em somente uma opção de bolsa disponível, 

entre uma das Empresas Parceiras e Temática/Área de conhecimento, já delineadas (Quadro 

1). O candidato deverá estar matriculado em curso de Doutorado de Programa de Pós-

graduação da UNESP no momento da implementação da bolsa.   



 

 

Quadro 1 – Empresas parceiras do DAI, Temática/Área de conhecimento e número de 

Bolsas de Doutorado. 
Empresa Parceira Temática/Área de Conhecimento Bolsas de 

Doutorado 

Ticon Ind. Comércio, Importação e 

Exportação de 

Tintas Condutivas Ltda 

Física de Matéria Condensada/Química e 

Materiais/Ciências dos materiais 

1 

Andrade Sun Farms Agrocomercial Citrus/ Ciências Biológicas 1 

Products and Features Brasil 

Ind. Com. P&D Ltda. 

Ciências físicas e Naturais/ Biofísica Molecular 

 

1 

Piscicultura Cristalina Ltda Aquicultura/Recursos Pesqueiros e Zootecnia 1 

Primar Aquicultura Orgânica Aquicultura/Recursos Pesqueiros e Zootecnia 1 

Moinho Nacional Farinhas e derivados, alimentos/Nutrição, 

engenharia de alimentos 

1 

Yamatec Indústria de Ferramentas 

Eletro- Mecânicas Ltda - ME 

Automação/Elétrica e mecânica/ Engenharia 

elétrica e Mecânica 

 

1 

Spectrum Line Prestação de Serviços 

Eletro-Eletrônicos 

Ltda. 

Internet of Things - IoT, software, 

sensoriamento/ Informática e Telecomunicações 

 

1 

Innovatecs Comércio de Produtos 

Biotecnológicos 

Celulose, ossos, impressão 3D/ Biomateriais, 

biotecnologia, ciências dos materiais 

1 

Supplier Indústria e Comércio 

 

Eletrônica, energia, fontes de 

energia/Engenharia elétrica 

1 

 

  

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Serão permitidas inscrições no DAI para alunos regularmente matriculados, ou 

candidatos em processo de seleção em Doutorados de PPGs da UNESP. 

3.2. Os candidatos em processo de seleção ao Doutorado de PPG da UNESP devem possuir 

curso superior completo e título de mestre (desejável, mas não obrigatório), a ser 

comprovado até o momento da matrícula na pós-graduação. 

3.3. Os candidatos regularmente matriculados nos cursos de Doutorado de PPGs da UNESP 

devem ter até 6 meses de matrícula no PPG, no momento da inscrição no DAI. 

3.4. O candidato não poderá ter vínculo empregatício com a Empresa Parceira e com 

nenhuma outra empresa.  

3.5.O candidato deve ter disponibilidade para a realização de disciplinas diurnas conforme 

grade de disciplinas oferecidas pelos PPGs e o parte do desenvolvimento do projeto 

inovador nas empresas parceiras. 

3.6. As inscrições devem ser feitas no sítio eletrônico da PROPG, através do preenchimento 

de uma ficha de inscrição padronizada, seguindo as instruções contidas na ficha.   

3.7. Candidatos devem no ato da inscrição, anexar cópias digitalizadas em PDF dos 

seguintes documentos: 

a) RG ou documento equivalente para o caso de aluno estrangeiro; 

b) CPF ou documento equivalente para o caso de aluno estrangeiro; 

c) Diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso fornecido pela IES de 

origem ou atestado indicando a previsão de conclusão de aluno formando, se esse 

for o caso; 



d) Histórico da graduação; 

e) Currículo Lattes atualizado; 

f) Candidatos que tiverem pós-graduação, lato ou stricto sensu, concluída devem 

entregar também cópia do diploma de pós-graduação (ou atestado de conclusão de 

curso fornecido pela IES de origem) e o histórico da pós-graduação, ou apenas o 

histórico da pós-graduação para aqueles que tiverem cursos inconclusos; 

g) Um vídeo de 1 minuto em formato AVI, MOV, WMV ou MP4, respondendo a 

seguinte pergunta: “Por que você quer fazer um Doutorado Acadêmico para 

Inovação?”.  

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. A seleção será feita em duas etapas: i) análise curricular e análise do vídeo; e, ii) 

entrevista para verificar a adequação do candidato ao curso. As entrevistas serão realizadas 

em local e horário informados pelo site da PROPG. A primeira etapa é eliminatória. 

4.2. A Comissão Gestora do DAI será composta, de acordo com a Portaria Unesp No. 

01/2019.   

4.3. A avaliação nas duas etapas será feita segundo os critérios e respectivas pontuações 

contidas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Elementos considerados nas duas etapas de avaliação dos candidatos e 

respectiva pontuação. 

 

Primeira Etapa 
Análise Curricular Pontuação 

Alinhamento da formação acadêmica na graduação com linha temática escolhida 10 

Notas das disciplinas de graduação em relação à disciplina cursadas relacionadas à 

área temática 

10 

Alinhamento da formação acadêmica na pós-graduação com linha temática  escolhida 10 

Produção bibliográfica nos últimos 3 anos 20 

Produção tecnológica/de inovação nos últimos 3 anos 20 

Análise do Vídeo Pontuação 

Adequação da resposta ao tempo estimado 10 

Nível de confiança, clareza e inovação na resposta 20 

Total 100 

 

Segunda Etapa 
Entrevista  

Familiaridade do candidato com a área temática  30 

Disponibilidade de tempo para o doutorado 30 

Arguição do Curriculum Lattes do candidato 40 

Total 100 

 

 

4.4. Os candidatos na primeira, assim como na segunda etapa, serão classificados em ordem 

decrescente de pontuação. Serão desclassificados os candidatos que não atingirem no 

mínimo 50 pontos. 

4.5. Os eventuais recursos referentes ao processo seletivo podem ser encaminhados no 

sistema PROPG, seguindo as datas estabelecidas no cronograma desse edital. 



 

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. As listas dos candidatos classificados na primeira e na segunda etapa, serão 

apresentadas em ordem alfabética, e divulgadas no sítio eletrônico da PROPG.  

 

 

6. DO CRONOGRAMA 

O Quadro 3 apresenta as datas importantes do processo seletivo descrito neste Edital. 

 

Quadro 3 – Cronograma das etapas do processo seletivo 

 
ETAPA DATAS 

Lançamento do edital 15/04/2019 

Inscrição on-line 06/05/2019 á 24/05/2019 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

28/05/2019  

Prazo para recurso das inscrições 
indeferidas 

Até 31/05/2019   

Divulgação dos resultados da 
primeira etapa 

03/06/2019  

Recurso para candidatos 
desclassificados 

Até 06/06/2019  

Convocação para a Segunda 
etapa 

07/06/2019  

Segunda etapa de avaliação 11/06/2019  

Divulgação dos resultados da 
segunda etapa 

14/06/2019  

Recurso para candidatos 19/06/2019  

Divulgação dos resultados 
finais 

21/06/2019  

 

 

7. DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA E SUPERVISÃO INDUSTRIAL 

7.1. O orientador acadêmico deve ser um Professor credenciado como membro permanente 

em um dos programas de pós-graduação da Unesp. A empresa deve indicar um supervisor, 

dentro de seu quadro de funcionários após a seleção do candidato a bolsa de doutorado. As 

tratativas com a empresa parceria, para a escolha do supervisor industrial, deverão ser 

intermediadas pela Comissão Gestora do DAI. 

7.2. O aluno, orientador acadêmico e supervisor industrial deverão, em comum acordo, 

estabelecer um projeto de pesquisa relacionado à temática/área de Conhecimento proposta 

pela empresa e áreas de concentração do PPG.  

7.3. Uma cópia do projeto de pesquisa deverá ser entregue para a Comissão Gestora do 

DAI, em até 6 meses após a implementação da bolsa. O projeto de pesquisa deverá seguir o 

modelo de projeto de pesquisa do programa PIPE/FAPESP, disponível em 

http://www.fapesp.br/pipe/normas#anexo1. Os meios para realização do projeto de 

pesquisa devem ser explicitados e acordados entre o supervisor industrial e orientador 

acadêmico. 

http://www.fapesp.br/pipe/normas#anexo1


7.4. O orientador acadêmico ou orientando podem solicitar a troca de orientação por meio 

de comunicação circunstanciada, conforme determinado pelo RGPG, e com a respectiva 

aprovação do conselho do PPG e da Comissão Gestora do DAI; 

7.5. A empresa ou o supervisor industrial podem solicitar a troca de supervisão por meio de 

comunicação circunstanciada à Comissão Gestora do DAI. 

7.6. A empresa deverá indicar, de imediato, novo supervisor industrial para o orientado. 

 

 

8. DA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS BOLSAS 

8.1. As bolsas de doutorado disponibilizadas pelo CNPq serão implementadas até 31 de 

Agosto de 2019, seguindo a ordem de classificação dos candidatos no processo seletivo.  

8.2. Para a implementação da bolsa, o candidato deverá estar matriculado, como aluno 

regular, em um programa de pós-graduação da Unesp até o prazo limite para 

implementação das bolsas. 

8.3. A duração da bolsa de doutorado é de até 48 meses, improrrogáveis. 

8.4. Aplicam-se as normas para bolsas no país do CNPq, sendo vetada a atribuição de bolsa 

para candidato com vínculo empregatício e/ou que receba qualquer tipo de remuneração, 

com exceções os casos previstos na norma. 

8.5. Os bolsistas devem enviar anualmente um relatório sobre as suas atividades e 

progressos para a Comissão Gestora do DAI para avaliação e acompanhamento do projeto 

de pesquisa, além das obrigações exigidas pelo CNPq.  

8.6. Até o quinto dia útil ao mês seguinte da implementação da bolsa, o bolsista deverá 

entregar o Termo de Compromisso de Bolsista na AUIN (Anexo 1), devidamente 

preenchido e assinado por ele, pelo Orientador Acadêmico e pelo Supervisor junto a 

Empresa Parceira. 

8.7. Poderá ser solicitada a troca de bolsista, em até 12 meses de implementação de bolsa, 

desde que devidamente justificada e aprovada pelo orientador acadêmico e supervisor 

industrial, e também aprovada pela Comissão Gestora do DAI e CNPq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DOUTORADO 

ACADÊMICO PARA INOVAÇÃO (DAI) 

 

EDITAL 05/2019-PROPG. 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu, nome, nacionalidade, residente no endereço, CPF No. 

_________, estudante devidamente matriculado(a), no Curso ____________ da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de Mesquista Filho”, em nível de 

doutorado, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista do Programa 

Doutorado Acadêmico para Inovação – DAI da UNESP e, nesse sentido, COMPROMETO-

ME a respeitar as condições para recebimento da bolsa, sob pena de ter o pagamento 

cancelado em caso de não atendimento de qualquer dos requisitos abaixo:  

1. Estar regularmente matriculado na UNESP em Curso de Pós-graduaçaõ em nível de 

doutorado até o período final de vigência da bolsa. 

2. Ter sido aprovado(a) em seleção pública ratificada pela Comissão Gestora do DAI, 

nomeada pela Portaria Unesp No. 01/2019, mediante edital. 

3.  Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes/CNPq. 

4. Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, conforme critérios 

estabelecidos pelo CNPq em seus normativos para a modalidade.  

5. Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no projeto de pesquisa, a ser 

proposto pelo orientador acadêmico e pelo supervisor industrial da empresa parceira, em 

jornada de 40 horas semanais. 

6. Ser aprovado nas disciplinas em que está matriculado(a), do curso de doutorado na 

UNESP. 

7. Entregar relatórios anuais, para efeito de acompanhamento e avaliação, para a Comissão 

Gestora do DAI. 

8. Apresentar anualmente os resultados preliminares, no seminário de acompanhamento do 

DAI/UNESP. 

 

A inobservância dos requisitos acima ou a prática de qualquer fraude pelo(a) bolsista 

implicará no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, de 

acordo com os índices previstos em lei competente. 

 

Assinatura do(a) bolsista:______________________________  

Local e data:________________________________________ 

 

Assinatura do(a) orientador(a):______________________________  

Local e data:________________________________________ 

 

Assinatura do(a) supervisor(a):______________________________  

Local e data:________________________________________ 

 

 


