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DOUTORADO ACADÊMICO PARA INOVAÇÃO – MAI/DAI UNIFESP 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 

A Coordenadoria do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação da 

Universidade Federal de São Paulo – MAI/DAI Unifesp, no uso de suas atribuições, torna 

públicas as normas do Processo Seletivo nº 01/2022 para o preenchimento de vaga para 

o ano letivo de 2022 a 2023 (MAI), em conformidade com as exigências da Chamada 

Pública CNPq nº 12/2020, do Estatuto e Regimento Geral da UNIFESP, do Regimento 

Interno da PROPGPQ e dos Regulamentos e Normas Internas do seguinte Programa de 

Pós-Graduação da UNIFESP que participam deste edital: 

 

Nome do Programa de Pós-graduação 
(PPG) Participante 

Área de 
Avaliação 

Mestrado 

(Conceito) 
Doutorado 

(Conceito) 

PPG em Análise Ambiental Integrada 
https://ppgaai-unifesp.webs.com/  

Ciências 
Ambientais 

3 --- 

 

O Programa MAI/DAI é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, direcionado a fortalecer a pesquisa, o 

empreendedorismo e a inovação nas ICTs, por meio do envolvimento de estudantes de 

mestrado, doutorado e iniciação tecnológica e industrial em projetos de interesse do setor 

empresarial, mediante parceria com empresas parceiras. 

 

O objetivo do MAI/DAI é contribuir para o aumento da capacidade inovadora, da 

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

tempo em que pretende fortalecer os Sistemas Regionais de Inovação. 

  

https://ppgaai-unifesp.webs.com/
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Nesse Programa, mestrandos(as) e doutorandos(as) desenvolvem seus projetos como 

estudantes regulares no(s) curso(s) de pós-graduação relacionado(s) acima, devendo ter 

um(a) orientador(a) acadêmico(a) e um(a) supervisor(a) junto à Empresa Parceira a qual 

o projeto de mestrado e/ou doutorado estão vinculados. A Empresa Parceira envolvida no 

Programa MAI/DAI deve necessariamente desenvolver atividades de pesquisa, 

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

terceiros. 

 

As empresas que se tornaram parceiras da UNIFESP na fase de submissão do projeto 

que concorreu à Chamada nº 12/2020 do CNPq foram: 

 

Empresa Parceira Área do Conhecimento/Atividade 
econômica 

Indústrias Celta Brasil LTDA Engenharia sanitária/ Comércio 
atacadista desprovidos de extração 
mineral, exceto combustíveis 

 

 

2. DAS VAGAS 

São oferecidas duas bolsas de Mestrado do CNPq: 

 

Programa de Pós-
graduação 

Empresa Parceira Nº de bolsas / Modalidade 

Análise Ambiental Integrada Indústrias Celta Brasil LTDA 02 (duas) / Mestrado 

 
A ocupação das vagas está condicionada à qualificação dos(as) candidatos(as) para a 

especificidade do projeto de pesquisa. 

 

 2.1 Perfil dos(as) Candidatos(as) 

Com base no artigo 60 do Regimento Interno da ProPGPq da UNIFESP, o título de mestre 

não será pré-requisito para a implementação da bolsa de doutorado vinculada ao 

programa DAI. Entretanto, todas as bolsas referentes ao Programa MAI e DAI se destinará 

a candidatos(as) que possuam os perfis descritos pelo Anexo I, referente aos Desafios 

Científicos e Tecnológicos para a realização dos projetos de pesquisa, junto às empresas 

parceiras.  
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O regime de trabalho durante o período de vigência da bolsa é de dedicação exclusiva, 

não havendo a possibilidade de vínculo empregatício no momento da implementação da 

bolsa, bem como durante a sua vigência.  

 

O(a) candidato(a) deverá preencher os requisitos dos PPGs, seguindo as regras do 

regulamento interno e do Regimento Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.  

 

O(a) candidato(a) deverá ter disponibilidade para desenvolver parte das atividades na 

empresa parceira, como dispõe as características do programa MAI-DAI. 

 

Os(as) alunos(as) de mestrado, selecionados pelo presente edital, receberão bolsas de 

acordo com tabela de valores vigentes do CNPq, pelo período de 24 ou 22 meses, 

respectivamente.  

 

 

3.  DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições deverão ser feitas eletronicamente através do endereço dai@unifesp.br, 

durante o período de 21/01/2022 até 20/02/2022. 

3.2. Documentos necessários: 

a) Cópia do diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso fornecido pela 

IES de origem; 

b) Cópia do histórico da graduação; 

c) Currículo Lattes; 

d) Carta de intenção do(a) candidato(a) contendo o desafio tecnológico (orientações no 

ANEXO I); 

e) Fonte Calibri, 11 pt, cor automática, até 3 páginas. 

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO (ETAPAS) 

1ª ETAPA: análise da carta de intenção do(a) candidato(a) (desafio tecnológico) pela 

comissão do processo seletivo, incluindo os(as) coordenadores(as) dos projetos de 

pesquisa a serem desenvolvidos (40 pontos). 

  

mailto:dai@unifesp.br
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2ª ETAPA: análise curricular (mesma comissão do processo seletivo, incluindo os(as) 

coordenadores(as) dos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos) (30 pontos) 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Histórico do curso de graduação 5 

Afinidade de formação acadêmica e projeto de pesquisa 10 

Experiência na área de pesquisa do projeto (acadêmica e/ou 
profissional) 

10 

Produção intelectual (publicações) nos últimos 5 anos 5 

TOTAL 30 

 

3ª ETAPA: Entrevista para avaliação da adequação do candidato ao curso, a ser 

realizada pela comissão do processo seletivo - vide Item 9. Disposições Finais (30 

pontos) 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Desenvoltura à área de conhecimento do projeto 15 

Disponibilidade para as atividades realizadas na empresa 
parceira 

15 

TOTAL 30 

 

5.  CRONOGRAMA 

a partir de 21/01/2022 Divulgação do Edital MAI-DAI/UNIFESP 

De 21/01/2022 a 20/02/2022 Período de inscrição no Processo Seletivo 

21/02/2022 Divulgação de inscrições  

22/02/2022 Prazo para recursos 

23/02/2022 Divulgação das inscrições homologadas 

24/02/2022 Análise dos inscritos pela comissão 
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25/02/022 Publicação dos(as) convocados(as) para entrevistas 

07/03/2022 a 09/03/2022 Entrevista com os(as) candidatos(as) 
(por videoconferência) 

10/03/2022 Divulgação dos resultados 

De 11/03/2022 a 15/03/2022 Prazo para recursos 

21/03/2022 Divulgação do resultado do recurso 

22/03/2022 Divulgação do resultado final  

A partir de abril de 2022 Período de implementação das bolsas MAI 

 

6. RESULTADO 

O resultado final do Processo Seletivo MAI/DAI será homologado pela Coordenadoria  de 

Pós-graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFESP na página 

https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/, sendo publicadas as notas de todos(as) os(as) 

candidatos(as), explicitando a ordem de classificação e os(as) candidatos(as) 

selecionados(as) à implementação das bolsas. 

 

 

7. DA MATRÍCULA 

Os Programas de Pós-Graduação da UNIFESP que participam deste edital (ítem 2) 

realizarão os trâmites necessários, de acordo com seus regimentos internos, para a 

seleção e matrícula do candidato, ora selecionado pelo presente edital MAI-DAI, de 

maneira a viabilizar a vinculação do aluno no referido PPG.  

 

 

8. PUBLICAÇÕES E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação ou promoção de eventos 

ou de projetos de pesquisa apoiados pelo MAI-DAI deverão citar, obrigatoriamente, o 

apoio do CNPq e de outras entidades/órgãos financiadores. Nas publicações científicas, 

o CNPq deverá ser citado exclusivamente como “Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico–CNPq” ou como “National Council for Scientific and 

Technological Development–CNPq”.  

https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/
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Caso os resultados do projeto venham a ter valor comercial ou possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de propriedade 

intelectual, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de 

acordo de parceria segundo o estabelecido na legislação vigente: Lei de Propriedade 

Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), Marco Legal de CT&I (EC 85/2015, Lei 

13.243/2016, Decreto nº9.283, de 7 de fevereiro de 2018) e normas internas do CNPq e 

UNIFESP que regulam a matéria. 

Condições de sigilo e confidencialidade entre a UNIFESP, empresas parceiras e 

instituições participantes serão determinadas em instrumentos jurídicos específicos 

aprovados entre as partes. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

A inscrição do(a) candidato(a) implicará na sua aceitação às normas estabelecidas para 

este Processo Seletivo, contidas neste Edital e nos comunicados correspondentes. 

É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a obtenção de informações referentes 

ao presente processo seletivo no endereço eletrônico 

https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/, em especial ao acompanhamento das etapas e 

de possíveis alterações posteriores, inclusive quanto às suas datas, das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

Enquanto estiver participando deste Processo Seletivo, o(a) candidato(a) deverá manter 

seus contatos atualizados junto à Coordenadoria do Programa MAI-DAI/UNIFESP. 

O prazo para interposição de recurso ao Processo Seletivo para o Programa MAI-

DAI/UNIFESP será de 72 (setenta e duas) horas, a partir do horário de divulgação da lista 

e classificação dos candidatos aceitos para o MAI-DAI, devendo o recurso ser 

encaminhado à Coordenadoria do Programa MAI-DAI/UNIFESP no e-mail 

dai@unifesp.br. 

Os alunos matriculados serão regidos pelo Regulamento e Normas Internas dos PPGs 

participantes deste edital, assim como pelos documentos normativos da 

PROPGPQ/UNIFESP pertinentes ao assunto. 

Os casos omissos no presente Edital serão avaliados e resolvidos pela Comissão de 

Seleção do Programa MAI-DAI/UNIFESP. 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/
mailto:dai@unifesp.br
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Comissão de Seleção ao Processo Seletivo MAI/DAI-UNIFESP nº 01/2022   

Empresa Parceira Bolsa(s) - PPG Comissão Avaliadora 

Indústrias Celta 
Brasil LTDA 

02 (duas) bolsas 
de Mestrado – 
PPG AAI 

1) Prof.ª Débora Cristina Hipólide - Coordenadora 
do Programa MAI/DAI UNIFESP 
2) Giovanna Dias Calabria - Representante da 
Empresa Celta Brasil 
3) Prof.ª Juliana Gardenalli de Freitas – PPG em 
Análise Ambiental Integrada 

 

 

Membro externo à ICT: 

MSc Giovanna Dias Calabria – Celta Brasil 

 
 

São Paulo, 04/02/2022 

 
 

Prof.ª Débora Cristina Hipólide 
Coordenadora do Programa MAI-DAI/UNIFESP
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ANEXO I 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPGPQ  
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL - AGITS  

Programa Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação – MAI/DAI  

 

 

EDITAL Nº 01/2022 DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO PARA 

INOVAÇÃO – MAI/DAI UNIFESP  

Desafios tecnológicos inovadores propostos pelos Programas/Empresas para aluno de MESTRADO 

PPG/Empresa 
Descrição do desafio 

tecnológico 
Perfil desejável Tipo de inovação Resultados Referência bibliográfica 

Análise Ambiental 

Integrada/ Indústria 

Celta Brasil LTDA 

O desafio tecnológico 

do projeto consiste no 

desenvolvimento de 

técnicas de 

regeneração de zeólitas 

Formação na área de 

Ciências Ambientais,  

Biológicas, Geociências, 

Farmacêuticas, Química 

ou Engenharias, com 

Desenvolver técnicas 

sustentáveis de 

regeneração de zeólitas 

utilizadas em 

tratamento de água. 

Espera-se que com o 

desenvolvimento de 

técnicas alternativas 

mais sustentáveis, as 

zeólitas possam ser 

● Luz, A.B. 

Zeólitas: Propridades e 

usos industriais. Rio de 

Janeiro:CETEM?CNPq, 
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utilizadas em 

tratamento de águas e 

efluentes, bem como 

seu reaproveitamento 

como fontes 

alternativas de 

nutrientes para o solo 

experiência em 

trabalhos laboratoriais 

(profissional, cursos de 

graduação ou técnico) 

na área de remediação 

ambiental (tratamento 

de água ou solo, gestão 

e reaproveitamento de 

resíduos etc.). 

Além disso, avaliar 

formas de reaproveitar 

os compostos de 

interesse econômico 

associados a zeólitas 

regeneradas para 

utilizá-los como fontes 

alternativas de 

nutrientes para o solo. 

reaproveitadas ao 

máximo para serem 

reutilizadas em 

tratamento de águas, 

sem contaminar o 

ambiente e, ao mesmo 

tempo fornecer 

compostos para 

fertilizantes no solo. 

1995. 35 p. (Série 

Tecnológica)  

● Shinzato, M.C. 

Remoção de metais 

pesados em solução por 

zeólitas naturais: 

revisão crítica. Revista 

do Instituto Geológico, 

27-28: 65-78, 2007 

Shinzato,  

● M.C.; et al. 

Mineral sorbents for 

ammonium recycling 

from industry to 

agriculture. 

Environmental Science 

and Pollution Research 

2020. 

doi:10.1007/s11356-

020-07873-7 

 


