Mestrado Acadêmico
para Inovação
Funciona como uma inovadora forma de acesso aos
cursos de mestrado da UFABC e destina-se a autores
de projetos desenvolvidos de forma colaborativa com
empresas, startups e institutos de inovação, públicos
ou privados. O MAI contempla propostas focadas em
inovação em áreas como: novos materiais, aparelhos,
equipamentos, técnicas, dispositivos, procedimentos,
métodos, aplicativos e algoritmos. Os temas devem
apresentar convergência com as atividades da
empresa parceira e relevância para algum dos
programas de mestrado da UFABC.
Após a aprovação em processo seletivo, os alunos
são matriculados em curso de mestrado da UFABC,
credenciado ao MAI. A partir da matrícula no
mestrado, os projetos desenvolvidos em colaboração
com empresas credenciadas na UFABC, com
acompanhamento de um supervisor de inovação,
obrigatoriamente funcionários da empresa vinculada.
Esses profissionais também precisam atuar em
pesquisa, desenvolvimento ou inovação e em
instalações próprias ou de terceiros em território
brasileiro. Outra exigência é a vinculação do aluno a
um orientador de mestrado da UFABC formalmente
inscrito no MAI. O processo seletivo ocorre por meio
de análise e avaliação de histórico escolar de
graduação, de currículo e
entrevista.

Linhas de Pesquisa
O MAI conta com docentes credenciados
atuando em todas as áreas dos programas de
pós-graduação com mestrado na UFABC. Você
pode ter acesso à lista de nomes no endereço
dai.ufabc.edu.br/docentes.php

Níveis
Mestrado

Processo Seletivo
O MAI prevê ingressos anuais, com realização do
processo seletivo no segundo semestre de cada
ano. Os editais de seleção ficam disponíveis no
site do programa.
Candidato! O MAI permite o acesso aos diversos
cursos de mestrado da UFABC. O título
acadêmico é idêntico aos emitidos nos moldes
do ingresso convencional.
Trata-se de
oportunidade de realizar pesquisa aplicada e de
interesses comuns de empresas e da UFABC.
Empresa! Toda aquela localizada no Brasil pode
se credenciar ao MAI, desde que realize
atividades de pesquisa, desenvolvimento ou
inovação em estrutura própria ou de terceiros. As
bolsas são financiadas pelo CNPq.

Início das Aulas
O mestrado inicia-se tipicamente no primeiro
semestre de cada ano.

Contatos
• Site: dai.ufabc.edu.br
• E-mail: dai@ufabc.edu.br

Pós-Graduação UFABC
propg.ufabc.edu.br

