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1 Caracterização do Curso 
Proposta de Curso Novo 

 

Nome do programa: Engenharia & Gestão da Inovação 

Área Básica: Interdisciplinar 

Nível (eis): Mestrado Acadêmico e Doutorado 

A escolha pelo programa acadêmico se justifica porque é preciso construir os fundamentos 
teórico-conceituais, metodológicos e aplicados do processo de inovação tecnológica nas 
nações que se industrializaram tardiamente.  Parte-se da premissa de que o processo de 
inovação não acontece da replicação ou transposição dos modelos que lograram êxito em 
outros países, pois sabe-se que a mudança tecnológica está intrinsicamente associada aos 
condicionantes históricos, políticos-institucionais e socioculturais. Logo, o Programa de 
Pós-Graduação Acadêmico em Engenharia & Gestão da Inovação com cursos de 
Doutorado e Mestrado se apresenta como um importante locus para se compreender e a 
propor modelos/técnicas/soluções e práticas de desenvolvimento tecnológico em conjunto 
com a gestão da inovação levando-se em consideração a realidade brasileira e a sua 
incorporação à sociedade da informação e do conhecimento.   

 

IES: Fundação Universidade Federal do ABC - SP 

 

Identificação da Proposta 
 

Nome do Programa: Engenharia & Gestão da Inovação 

Área Básica: Interdisciplinar 

Área Avaliação: Engenharia, Tecnologia e Gestão.   

A razão da escolha pelo Comitê Interdisciplinar e pela Área de Avaliação Engenharia, 
Tecnologia e Gestão se justifica porque o programa possui como objetivo principal ser um 
espaço para reflexão e construção do conhecimento e práticas que permitam compreender e 
propor os caminhos que levem à excelência em pesquisas sobre o processo de inovação.  

Em essência, isso significa dizer que a inovação oriunda dos avanços tecnológicos é o 
resultado da complexa integração entre as diversas ciências e engenharias e da 
interação entre diferentes campos do conhecimento e subsistemas que são, por 
natureza, interdisciplinares. Ao mesmo tempo, para que esse processo efetivamente 
aconteça, é imprescindível que ele ocorra num contexto organizacional que promova e 
incentive a sua eficiente gestão. Por fim, a incorporação da tecnologia pela empresa e a sua 
difusão pela sociedade completa o ciclo e é chamado de inovação.  
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Tais princípios só podem ser alcançados a partir do diálogo entre um corpo docente com 
perfil diversificado e disposto a colaborações que levem à interação e convergência de 
conhecimentos e experiências que transcendem com as fronteiras disciplinares e 
conceituais, desencadeando numa força renovadora a partir da introdução de novas ideias e 
novos ideais. 

Nesse sentido, a proposta vem de encontro às recomendações do Comitê Interdisciplinar, o 
qual lista três quesitos que excluem uma proposta como interdisciplinar, se: 

i. ¨Acima de 60% do corpo docente permanente da proposta tem formação ou 
titulação em área disciplinares abrangidas em determinadas áreas de avaliação, 
diferente da interdisciplinar¨ 

ii. ¨Acima de 80% do corpo docente permanente da proposta tem formação ou 
titulação em uma única grande área da proposta, diferente da multidisciplinar¨ 

iii. ¨A proposta de curso, as áreas de concentração linhas de pesquisa ou atuação ou a 
estrutura curricular têm foco em uma área disciplinar ou áreas disciplinares 
próximas. ¨  

Como pode ser verificado na figura abaixo, a distribuição do corpo docente em relação a 
titulação e áreas de avaliação não é concentrado em nenhuma área de avaliação específica, 
tampouco a formação se restringe a uma única área. Prova-se, assim, o cumprimento dos 
quesitos i e ii.   

 

 
 

Em relação ao quesito iii, a área de concentração em Engenharia&Gestão da Inovação em 
conjunto com as linhas de pesquisa Design e Engenharia da Tecnologia e Gestão da 
Tecnologia e da Inovação procuram entrelaçar conhecimentos disciplinares mais técnicos, 
tais como aqueles estudados na engenharia de sistemas, na engenharia elétrica, na 
engenharia mecânica, na engenharia de produção, na computação e na cognição com 
conhecimentos das áreas das ciências sociais aplicadas, tais como economia e política 
científica e tecnológica.  

O objetivo é favorecer o estabelecimento de elos entre as diferentes áreas do conhecimento 
se valendo dos resultados já alcançando por essas disciplinas de forma individual, mas 

Titulação x Área Avaliação

Engenharia  I

Engenharia II

Engenharia III
Engenharia IV

Economia
Interdisciplinar

Química

Eng. II 8 %

Eng. IV 

33% 

Eng. III 

25% 

Eng. I 

8% 

Inter 

8% Eco 8% 

Quim 8% 
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agora articulada e integrada pelas colaborações entre os docentes. Tal fato se reflete na 
proposta de estrutura curricular e em alguns projetos em colaboração em andamento. 

Tem graduação na área ou área afim? Sim  
• Bacharelados Interdisciplinares (Ciência &Tecnologia; Ciência & Humanidades) 
• Ciências Biológicas (Biologia, Neurociência & Cognição) 
• Ciências Exatas e da Terra (Ciência da Computação, Física, Química, Matemática) 
• Ciências Humanas (Filosofia) 
• Ciências Sociais Aplicadas (Economia, Planejamento &Gestão do Território, 

Políticas Públicas, Relações Internacionais) 
• Engenharias (Aeroespacial, Ambiental &Urbana, Biomédica, Energia, Informação, 

Instrumentação, Automação &Robótica, Gestão, Materiais) 

Ano início da graduação: 2006 

Coordenador Pro Tempore: Profa. Dra. Luciana Pereira 

Vagas: 08 Doutorado 
    15 Mestrado 

Periodicidade de seleção: Anual 

2 Motivação e Justificativa 
 

Concepção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação  
 
A inovação tecnológica é um elemento fundamental para o desenvolvimento e 
fortalecimento de todos os setores da atividade econômica (Agrícola, Industrial e de 
Serviços). As transformações observadas na sociedade contemporânea, que já são bastante 
tecnológicas, serão cada vez mais influenciadas pelas descobertas científicas e pelo avanço 
tecnológico. Por essas razões, é de interesse, tanto da comunidade científica como das 
empresas e dos formuladores de políticas públicas, entender como funcionam os 
mecanismos que incentivam e incorporam o progresso técnico-científico numa época em 
que a mudança tecnológica ocorre num ritmo acelerado e contínuo.  
 
Portanto, a fim de encontrar formas diferentes de aumentar e fortalecer o desenvolvimento 
socioeconômico será preciso construir novos negócios num cenário em que os sistemas 
tecnológicos estão cada vez mais complexos, assim como a realidade das empresas 
responsáveis em colocar tais sistemas em prática.  
 
Nesse sentido, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação foi 
formulado com o objetivo central de fornecer uma sólida formação que integre 
conhecimentos tecno-científicos e não-tecnológicos. Com isso espera-se capacitar recursos 
humanos que sejam capazes de traduzir e sintetizar de forma criativa, Tecnologia, 
Engenharia e Gestão. Atuando como eixos estruturantes e complementares, as linhas de 
pesquisa em Design da Tecnologia e da Engenharia (DTE) e a Gestão da Tecnologia e da 
Inovação (GTI) permitirão aos discentes realizar pesquisas teóricas e aplicadas de 
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excelência acadêmica, de modo a gerar e disseminar o conhecimento científico e 
tecnológico, que contemplem a pesquisa, a docência e o espírito empreendedor e de gestor 
a partir da realização de experimentos que envolvam conhecimentos interdisciplinares e 
em parcerias interinstitucionais.  
 
Por um lado, a linha DTE busca compreender como sistemas tecnológicos podem ser 
estrategicamente projetados, desenvolvidos e integrados, considerando-se não apenas o 
progresso técnico, mas também os dilemas sócio-cognitivos e ambientais. Por outro, a 
linha GTI analisa a inovação tecnológica a partir do ponto-de-vista da sua gestão, 
considerando a empresa e suas estratégias como dimensão constitutiva do processo de 
inovação, o qual, por sua vez, irá se definir no mercado. Em conjunto, as duas linhas se 
complementam e procuram buscar respostas para uma sociedade que impõem desafios tais 
quais:  
 

• Crescente complexidade de produtos e processos 
• Incorporação de valores sócio-culturais e ambientais 
• Pressão para gestão de dilemas 
• Incertezas significativas 

 
Em virtude das demandas por conhecimentos interdisciplinares, um elemento-chave do 
Programa é o grupo de docentes que atuam em campos diversos do saber, representados 
pelos três Centros que formam a Universidade Federal do ABC, a saber: Centro de 
Engenharia, Midelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Centro de Matemática, Computação 
e Cognição e Centro de Ciências Naturais e Humanas.  Tais características, que são 
intrínsecas ao projeto pedagógico da UFABC, permitem aos pesquisadores a liberdade 
intelectual de transcenderem os campos disciplinares. Os elementos fundamentais que 
tornam os docentes e os discentes do Programa em Engenharia &Gestão da Inovação 
singular incluem:  
 

• Aceitação de que as respostas para muitas questões de pesquisa transcendem os 
limites de um único campo do conhecimento;  

• Compartilhamento de interesses de pesquisa entre docentes e, futuramente, 
discentes;  

• Flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças, de modo a incorporar áreas 
emergentes e interdisciplinares do conhecimento e da tecnologia. 

 
O Programa de Pós-Graduação em Engeharia & Gestão da Inovação encarna o espírito de 
colaboração da UFABC, reunindo docentes de Centros diferentes que compartilhem 
interesses comuns de pesquisa, sejam em disciplinas acadêmicas ou áreas de aplicação. O 
Programa fortalecerá ainda mais a cultura de interação e intercâmbio entre os Centros e 
ajudará a manter o caráter único da UFABC. Como parte de uma equipe colaborativa, os 
docentes, que irão trabalhar em processo de co-orientação, contribuem com seu talento e 
experiência para formar pesquisadores pró-ativos e na fronteira do conhecimento. 
 

Importância da Proposta no Contexto Institucional 

O projeto pedagógico da UFABC a torna um ambiente propicio para o Programa em 
Engenharia & Gestão da Inovação, pois os cursos de Graduação e Pós-Graduação 
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oferecidos pela universidade são importantes fontes de egressos com o perfil necessário 
para a sua realização. Ao mesmo tempo, este programa funciona como complementação da 
formação já oferecida pelos demais, fazendo com que os pesquisadores sintam-se 
motivados para levar seus conhecimentos e suas pesquisas para além das fronteiras 
acadêmicas. 

Como pode ser avaliado pelo perfil dos docentes e de projetos em andamento, há várias 
pesquisas sendo realizadas em parcerias com indústrias localizadas na região. Outras 
procuram analisar os impactos da inovação tanto no contexto local como internacional. 
Essas pesquisas vêm sendo realizadas com recursos de diversas agências de fomento, 
assim como das empresas participantes. 

 

Caracterização da Demanda a ser Atendida 

Pelas suas características integradoras, o programa deverá atrair egressos dos diversos 
cursos de graduação e da pós-graduação da própria UFABC, assim como de outras IES, 
tanto locais como de outras regiões brasileiras, pois não há nenhum outro programa no país 
com características similares ao que está sendo proposto. 

Outra demanda que se vislumbra está relacionada à mudança do perfil dos profissionais 
que atuam nas empresas e no setor público do país e, em particular, da região do ABC. Um 
dos exemplos mais emblemáticos da necessidade de um programa como o de Engenharia 
& Gestão da Inovação são as diversas iniciativas propostas pelo governo brasileiro a fim de 
aumentar a intensidade tecnológica das empresas via cooperação universidade-empresa. 

Historicamente, o processo de desenvolvimento tecnológico do Brasil se deu via aquisição 
de tecnologia, ou seja, enquanto aos países de industrialização avançada cabia a tarefa de 
criar as tecnologias de fronteira, aos países em desenvolvimento restava importá-las e 
adaptá-las à sua realidade. Em resumo, o aprendizado tecnológico ficou restrito à 
capacidade de adaptar as funções técnicas relacionadas aos aspectos operacionais, de 
melhoraria e de modernização das instalações produtivas da firma. 

Dado o quadro exposto, o governo e as empresas brasileiras têm se dedicado a criar 
condições para melhorar e intensificar o processo de aprendizado e incorporação 
tecnológica. Uma das formas de estímulo à inovação vem ocorrendo por meio de 
incentivos à realização de P&D na empresa e da transferência de tecnologia entre as 
universidades/institutos de ciência e tecnologia e o setor produtivo.  

A literatura da geografia econômica já demonstrou a correlação positiva entre a localização 
de universidades e os institutos de ciência e tecnologia e as regiões que as abrigam, 
mostrando que as últimas estão entre as mais desenvolvidas de seus países. Como 
resultado, há uma grande concentração de capital humano ao redor delas e as empresas 
nesses locais encontram, assim, as condições ideias para investir em inovação.  

No entanto, as peculiaridades dos problemas enfrentados pelos países que se 
industrializaram tardiamente em termos de transferência e adaptação da tecnologia, assim 
como nos processos de aprendizado e acumulação de capacidade tecnológica exigem 
práticas gerenciais e organizacionais próprias. Desse modo, há a necessidade de entender 
as particularidades dessas regiões para se estabelecer um ramo da teoria e da prática da 
inovação que considere tais singularidades.  
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Relevância e Impacto Regional 

O futuro socioeconômico da Região do ABC está em grande parte ligado à 
competitividade das suas indústrias. A região tem realizado esforços diversos para fazer 
com que suas empresas, que estão inseridas na rede de produção global, superem as 
estruturas de poder assimétricas observadas na cadeia de valor global. A consequência 
desse processo deve ser o aumento da participação nacional na produção de bens com 
maior valor agregado e intensidade tecnológica, contribuindo desse modo para o projeto de 
desenvolvimento socioeconômico autônomo que fortaleça a soberania nacional. 

Sendo assim, todos os recursos que possam servir para o fortalecimento da região serão 
bem-vindos. Nesse contexto, nada é tão relevante quanto um sistema local de ensino, 
pesquisa e extensão que forneça recursos humanos qualificados na fronteira do 
conhecimento para atuar na solução dos problemas enfrentados pela sociedade 
contemporânea.  

Além da formação de recursos humanos, o Programa funcionará como um elo entre a 
universidade, a empresa e a sociedade. Empresas inovadoras atraem pessoas criativas e 
talentosas que, por sua vez, contribuem para o desenvolvimento local e, conseqüentemente, 
para uma melhoria na qualidade geral do padrão de vida da população.  

Levando-se em consideração este cenário, é importante ressaltar que são escassos os 
programas strictu sensu aprovados pela CAPES, sendo que nenhuma deles possui as 
especificidades do Programa de Engenharia e Gestão da Inovação. De acordo com o 
relatório de avaliação trienal de 2013, há hoje no país apenas 03 Programas de Mestrado 
Acadêmico (Ciência da Propriedade Intelectual, Engenharia e Gestão do Conhecimento, 
Propriedade Intelectual e Inovação) e 02 Doutorados (Engenharia e Gestão do 
Conhecimento, Propriedade Intelectual e Inovação) analisando as questões da inovação em 
todo o território nacional. O programa Ciência da Propriedade Intelectual está localizado 
na região Nordeste (Universidade Federal de Sergipe), O Programa Engenharia e Gestão 
do Conhecimento na região Sul (Universidade Federal de Santa Catarina) e o Programa 
Propriedade Intelectual e Inovação no Sudeste (Instituto de Propriedade Intelectual/RJ). 
 
Percebe-se, portanto, que São Paulo, o Estado com uma das mais importantes 
concentrações industriais do país, não possui nenhum Programa de Mestrado Acadêmico e 
de Doutorado cujo cerne seja a compreensão integrada de dois aspectos centrais do 
processo de inovação: engenharia e gestão. Consequentemente, um Programa com as 
características que ora se apresenta, com foco na valorização da interdisciplinariedade e 
das múltiplas escalas do processo de inovação, terá, portanto, uma forte demanda não só no 
âmbito local, mas também estadual e nacional. 
 
Percebe-se, assim, que a escassez de programas stricto-sensu relacionado à tematica da 
inovação é uma lacuna a ser preenchida. Tal fato fica ainda mais evidente se pensarmos 
sobre o impacto que um programa dessa natureza pode ter sobre o polo industrial do 
Grande ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão 
Pires, Rio Grande da Serra) e regiões adjacentes tais como: Baixada Santista, Guarulhos, 
Mogi das Cruzes e Suzano que, juntas, correspondem a uma população de cerca de 22 
milhões de habitantes num raio aproximado de 100 km (IBGE, 2013). Em suma, a criação 
do Programa de Pós-Graduação contribuirá com a produção de conhecimentos e com a 
formação de novas gerações de intelectuais que, além de serem capacitados para 
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compreender a dinâmica da inovação, serão também qualificadas a praticá-la e a geri-la, 
enraizando, desse modo, a cultura inovação no país.  
 

3 Objetivos 
 

Nível: Doutorado 
 

Objetivos do Curso/Perfil do Profissional a ser formado: 
 
O Programa oferece o grau de Doutor em Engenharia &Gestão da Inovação, que 
proporciona conhecimentos avançados e experiência de pesquisa numa das linhas 
escolhidas. Para ganhar o grau de doutor (a), o (a) candidato deve completar com sucesso 
uma tese de doutorado que demonstre aptidão para realizar pesquisas independentes, e 
completar um determinado número de créditos de pós-graduação. O candidato deve 
demonstrar capacidade de adquirir conhecimentos avançados a partir da leitura crítica de 
artigos de pesquisa publicados, identificar problemas de pesquisa, formular 
pressupostos/hipóteses plausíveis para resolvê-los, analisar e avaliar soluções propostas e 
preparar e apresentar material técnico na forma escrita, de projetos/protótipois e oral.  
 

1. O curso de doutorado em Engenharia & Gestão da Inovação tem por objetivos: 
 

i) Gerar, a partir do ensino e da pesquisa, a reflexão e a elaboração de constructos 
teóricos, metodológicos e aplicados sobre o processo de inovação tendo como 
base a realidade brasileira, considerando, porém, a sua necessidade de inserção 
internacional. 

ii) Formar pesquisadores altamente capacitados em Engenharia & Gestão da 
Inovação para atuar nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 
empresas, nos departamentos de Engenharia do Produto (hardware e software), 
de modo a ser um agente que busque novas tecnologias e procure sua 
incorporação em produtos e processos. 

iii) Formar recursos humanos na área de design da engenharia e da tecnologia, do 
processo de desenvolvimento de novos produtos e da gestão da inovação 
tecnológica para que assim possam ocupar papéis de liderança na criação e 
gestão de empreendimentos tecnológicos.   

iv) Formar recursos humanos altamente capacitados que possam se inserir no poder 
público, educacional e de pesquisa e em organizações do terceiro setor para 
formular, gerir, ensinar, pesquisar e fazer políticas e gestão de ciência, 
tecnologia e inovação e de desenvolvimento tecnológico. 

v) Incentivar a incorporação das tecnologias emergentes como base para a criação 
de valor comercial e de novos empreendimentos.  

2. Perfil do aluno a ser formado 
 
O curso de Doutorado em Engenharia & Gestão da Inovação terá como meta a formação 
de Doutores capazes de atuar em problemas relacionados à inovação, seja do ponto de vista 
do desenvolvimento tecnológico ou da gestão. A atuação desses profissionais poderá 
ocorrer no âmbito da indústria, do ensino e pesquisa, do setor público ou do terceiro setor, 
de modo que possam aplicar os conhecimentos aprendidos nas linhas de pesquisa, em 
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especial na implementação e avaliação de modelos de gestão da inovação tecnológica e no 
processo de desenvolvimento de novas tecnologias e/ou novos produtos. 
 
O curso de Doutorado em Engenharia & Gestão da Inovação se propõe a orientar os seus 
alunos por meio de atividades em grupos, estimulando a interação entre os diversos 
discentes através de atividades de aprendizagem por projetos ou solução de problemas. A 
adoção de orientadores e co-orientadores nas atividades do doutorado será uma sistemática 
utilizada para que as trocas interdisciplinares que caracterizam a proposta se efetivem. 
 

3. Do regime didático do curso 
 
O Curso de Doutorado em Engenharia & Gestão da Inovação se organiza com base no 
“Regimento dos Cursos de Pós-Graduação da UFABC” e nas “Normas internas do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão da Inovação”, conforme explicitam 
os documentos anexados na Tela 16 desta proposta. 
 
Na Universidade Federal do ABC o ano letivo é dividido por três quadrimestres de 12 
semanas de duração cada e, por esta razão, a oferta das disciplinas de pós-graduação 
seguirá tal calendário. O Regimento dos Cursos de Pós-Graduação da UFABC estabelece 
que uma unidade de crédito corresponda à realização de 12 (doze) horas de atividades 
programadas no Curso, compreendendo aulas, seminários, trabalhos de laboratórios ou de 
campo, estudos individuais ou outras atividades de interesse da pesquisa e da formação do 
aluno. 
 
Segundo o Regimento da Pós-Graduação da UFABC, para obter o título de Doutor, o aluno 
deverá completar, no mínimo, 72 créditos em atividades programadas - aulas, seminários, 
trabalhos de laboratório ou de campo, estudos individuais, ou demais atividades que se 
julgarem importantes para o desenvolvimento da pesquisa - e receberá esta mesma 
quantidade de créditos pela defesa de sua Tese de Doutorado. Por recomendação da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, as disciplinas oferecidas nos cursos de Pós-Graduação deverão 
contabilizar, para cada hora-aula, duas horas de atividades de estudos individuais e 
pesquisa, de modo a facilitar que o aluno ingressante de um curso na Instituição possa 
compor sua grade curricular com disciplinas de outros cursos, garantindo um maior 
aprofundamento de seu tema de pesquisa. 
 
Para ingressar no Curso de Doutorado em Engenharia & Gestão da Inovação, o aluno 
deverá ter título de Mestre e o processo de seleção para as oito vagas que serão oferecidas 
levará em conta: histórico escolar e currículo do candidato; o projeto de pesquisa e a 
disponibilidade de orientador. 
 
O curso de Doutorado em Engenharia & Gestão da Inovação deverá ser realizado em até 
48 meses. Para a conclusão do curso em nível de Doutorado, será exigida a realização de 
atividades que integralizem no mínimo 96 créditos em disciplinas e publicações; e 72 
créditos para a tese. Além das disciplinas obrigatórias previstas como síntese das grandes 
linhas de pesquisa do curso (Design da Engenharia e da Tecnologia e Gestão da 
Tecnologia e da Inovação), os discentes integralizarão os créditos com disciplinas optativas 
de interesse dentro do curso, podendo complementar sua formação com disciplinas de 
cursos correlatos da UFABC ou outras IES, de acordo com as normas do curso.  
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Os Laboratórios de Inovação serão os espaços privilegiados de integração do corpo 
docente e discente na discussão prática de problemas e soluções que deverão ser 
respondidas na execução do projeto. 
 
 

Nível: Mestrado 
 

Objetivos do Curso/Perfil do profissional a ser formado: 
 

4. O curso de mestrado em Engenharia & Gestão da Inovação tem por objetivos: 
 

i) Gerar, a partir do ensino e da pesquisa, a reflexão e a elaboração de constructos 
teóricos, metodológicos e práticos sobre o processo de inovação tendo como 
base a realidade brasileira, considerando, porém, a sua necessidade de inserção 
internacional. 

ii) Formar pesquisadores altamente capacitados em Engenharia & Gestão da 
Inovação para atuar nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 
empresas, de modo a ser um agente que busque novas tecnologias e procure sua 
incorporação em produtos e processos. 

iii) Formar recursos humanos na área de design da engenharia e da tecnologia, do 
processo de desenvolvimento de novos produtos e da gestão da inovação 
tecnológica para que, assim, possam ocupar papéis de liderança na criação e 
gestão de empreendimentos tecnológicos.   

iv) Formar recursos humanos altamente capacitados que possam se inserir no poder 
público, educacional e de pesquisa e em organizações do terceiro setor para 
formular, gerir, ensinar e pesquisar sobre políticas e gestão de ciência, 
tecnologia e inovação e de desenvolvimento tecnológico. 

v) Incentivar a incorporação das tecnologias emergentes como base para a criação 
de valor comercial e de novos empreendimentos.  

 
 

2. Perfil do aluno a ser formado 
 
O curso de Mestrado em Engenharia & Gestão da Inovação terá como meta a formação de 
mestres capazes de atuar em problemas relacionados à inovação, seja do ponto de vista do 
desenvolvimento tecnológico ou da gestão. A atuação desses profissionais poderá ocorrer 
no âmbito da indústria, do ensino e pesquisa, do setor público ou do terceiro setor, de 
modo que possam aplicar os conhecimentos aprendidos nas linhas de pesquisa, em especial 
na implementação e avaliação de modelos de gestão da inovação tecnológica e no processo 
de desenvolvimento de novas tecnologias e/ou novos produtos. 
 
O curso de Mestrado em Engenharia & Gestão da Inovação se propõe a orientar os seus 
alunos por meio de atividades em equipes, estimulando a interação entre os diversos 
discentes através de atividades de aprendizagem por projetos ou solução de problemas. A 
adoção de orientadores e co-orientadores nas atividades do mestrado será uma sistemática 
utilizada para que as trocas interdisciplinares que caracterizam a proposta se efetivem. 
 
3. Do regime didático do curso 
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Na Universidade Federal do ABC o ano letivo é dividido por três quadrimestres de 12 
semanas de duração cada e, por esta razão, o Regimento dos Cursos de Pós-Graduação da 
UFABC estabelece que uma unidade de crédito corresponda à realização de 12 (doze) 
horas de atividades programadas no Curso, compreendendo aulas, seminários, trabalhos de 
laboratórios ou de campo, estudos individuais ou outras atividades de interesse da pesquisa 
e da formação do aluno. 
 
Segundo o Regimento da Pós-Graduação da UFABC, para obter o título de Mestre, o aluno 
deverá completar, no mínimo, 48 créditos em atividades programadas - aulas, seminários, 
trabalhos de laboratório ou de campo, estudos individuais, ou demais atividades que se 
julgarem importantes para o desenvolvimento da pesquisa - e receberá esta mesma 
quantidade de créditos pela defesa de sua dissertação de Mestrado.  
 
Por recomendação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, as disciplinas oferecidas nos cursos 
de Pós-Graduação deverão contabilizar, para cada hora-aula, duas horas de atividades de 
estudos individuais e pesquisa, de modo a facilitar que o aluno ingressante de um curso na 
Instituição possa compor sua grade curricular com disciplinas de outros cursos, garantindo 
um maior aprofundamento de seu tema de pesquisa. 
 
Para ingressar no Curso de Mestrado em Engenharia & Gestão da Inovação, o aluno deverá 
ter diploma ou certificado de conclusão de curso de Graduação. O processo de seleção para 
as quinze vagas que serão oferecidas levará em conta o mérito acadêmico dos candidatos, 
considerando: histórico escolar e currículo; projeto de pesquisa e a disponibilidade de 
orientador. 
 
O curso de Mestrado terá a duração máxima de dois anos, no qual se espera que o aluno 
curse as disciplinas coerentes com a linha de pesquisa escolhida, desenvolva e seja capaz 
de defender uma dissertação. Para a conclusão do curso em nível de Mestrado, será exigida 
a realização de atividades que integralizem no mínimo 60 créditos em disciplinas e 
publicações; e 48 créditos para a dissertação.  
 
Além das disciplinas obrigatórias previstas como síntese das grandes linhas de pesquisa do 
curso (Design da Engenharia e da Tecnologia e Gestão da Tecnologia e da Inovação) os 
alunos integralizarão os créditos com disciplinas optativas de interesse dentro do curso, 
podendo complementar sua formação com disciplinas de cursos correlatos da UFABC ou 
outras IES, de acordo com as normas do curso. Os Laboratórios de Inovação serão os 
espaços privilegiados de integração do corpo docente e discente.  
 

4 Estrutura do Curso 

4.1 Áreas de Concentração  

Área de concentração  

 
Nome Descrição 



Universidade Federal do ABC (UFABC) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação 

Engenharia & 
Gestão da 
Inovação 

O escopo de atuação do Programa em Inovação orienta-se em torno de um conjunto de 
valores e propósitos para fazer a ponte entre as linhas Design da Tecnologia e da 
Engenharia (DTE) e da Gestão da Tecnologia e da Inovação (GTI) em prol do 
entendimento de duas características essenciais para a ocorrência da inovação.  
O ponto de partida é o pressuposto de que há interpretações diferentes sobre o conceito de 
inovação e, que, por isso, o programa poderia se beneficiar de uma abordagem 
interdisciplinar e experimental. Portanto, de um lado, temos a visão tecnológica, que se 
preocupa com a incorporação de novos conhecimentos e garante a funcionalidade do ponto 
de vista técnico da inovação. Por outro lado, é preciso lembrar que a inovação é parte de 
um processo de gestão, que é fortemente influenciado pelo contexto organizacional.  
A organização, por sua vez, situa-se dentro de uma macroestrutura social dinâmica, 
representada pelas perspectivas culturais, históricas, sociológicas, geopolíticas e 
econômicas que, em conjunto, podem ajudar a florescer ou coibir o desencadeamento do 
processo de inovação.   

 

4.2 Linhas de Pesquisa 

 
Linha de Pesquisa Design da Tecnologia e da Engenharia Gestão da Tecnologia e da Inovação  
Área de 
Concentração Engenharia & Gestão da Inovação Engenharia & Gestão da Inovação 

Descrição Esta linha de pesquisa tem como principio 
a integração de conceitos, disciplinas, 
pessoas e recursos nas áreas das 
engenharias com o objetivo de se pesquisar 
soluções inovadoras na incorporação da 
tecnologia em produtos, processos e 
serviços. 
Para alcançar tal resultado, a linha 
incentiva as pesquisas em engenharia de 
sistemas, métodos de modelagem e 
simulação, visualização e realidade virtual 
aplicada, processo de desenvolvimento de 
produtos, eco design e engenharia 
cognitiva.  
Além disso, a linha de pesquisa cobre uma 
gama de domínios, desde o conceitual e 
teórico até o prático, a partir do incentivo à 
pesquisa experimental, a aplicação de 
novos métodos e proposições. 

O objetivo desta linha é conduzir pesquisas 
que possam resultar em novos modelos e 
ferramentas de gestão que otimizem a 
prática da inovação, tornando as empresas 
mais inovadoras e, melhorando, assim, a 
sua competitividade.  
 
O foco da gestão da inovação é elaborar os 
instrumentos que permitam à organização 
responder às oportunidades externas ou 
internas, usando seus esforços criativos 
para introduzir novas ideias, processos ou 
produtos. 
 
Por fim, o laboratório de inovação é uma 
abordagem pedagógica de resolução de 
problemas que combinam conhecimentos 
teóricos e práticos para se ganhar uma 
compreensão empírica dos fatores que 
afetam o processo de inovação e o modo 
como esses fatores interagem e moldam o 
resultado do processo. 

4.3 Relação das Disciplinas: obrigatórias e optativas 

O currículo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação com 
cursos de Doutorado e Mestrado Acadêmico foi elaborado de modo a integrar a 
complexidade dos aspectos tecnológicos e de gestão observados no processo de inovação. 
As disciplinas, por sua, vez, são o elo com questões que esperam ser respondidas com 
maior profundidade nos projetos de pesquisas e seus subprodutos (teses, dissertações, 
artigos, protótipos). Nesse contexto, as disciplinas foram concebidas como forma de trazer 
luz às seguintes indagações: 
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Problemas de Pesquisa Área do Conhecimento Disciplina 

Como se integra conhecimentos 
complexos? 

Engenharia de Sistemas Fundamentos da Engenharia 
de Sistemas  

Com que forma?  Engenharia do Produto Teoria & Prática do Design 
Como tornar um design em algo 
concreto? 

Engenharia do Produto 
(Hardware/Software/Serviço/Processo) 

Engenharia do Produto & 
Serviços 

Qual é a proporção ótima de 
recursos? 

Modelagem/Otimização 
Simulação 

Métodos Analíticos para a 
Prática do Design 

Como sei se está ficando bom? Engenharia do Produto Design Interativo 
Será que saberão usar? Cognição Engenharia Cognitiva 
Quem vai orientara equipe?  Gestão da Inovação Estratégias de Gestão da 

Inovação 
Como sabemos quais são as 
novas  tecnologias emergentes e 
como absorvê-las? 

Gestão da Tecnologia Gestão da Tecnologia 

E as regras do jogo? Propriedade Intelectual  Gestão de Propriedade 
Intelectual e Transferência 
de Tecnologia 

E de onde saem os recursos para 
fazer isso tudo? 

Finanças Finanças da Inovação 

E como vendo essa ideia? Marketing Marketing Tecnológico 

 

Tendo em conta esta problemática, oferecer-se-á um conjunto de disciplinas obrigatórias e 
eletivas que podem ser cursadas por discentes de ambos os cursos, diferindo apenas a 
quantidade de disciplinas realizadas. Assim, o candidato a Mestre deve cursar um total de 
60 créditos, sendo mandatória a integralização de créditos da disciplina Fundamentos da 
Engenharia de Sistemas, da Linha Design da Tecnologia e da Engenharia e da disciplina 
Gestão Estratégica da Inovação, da Linha Gestão da Tecnologia e da Inovação. O 
candidato a Doutor deve cursar um total de 96 créditos. Supondo que tenha realizado o 
mestrado no Programa, isso significa a realização de mais 36 créditos. A seguir 
apresentamos a proposta de disciplinas consideradas condizentes para atingir os objetivos 
propostos pelo Programa.  

 

Disciplinas Design da Tecnologia e da Engenharia 

 
Disciplina 1 Fundamentos da Engenharia de Sistemas  
Docentes Luciana Pereira; Helio Waldman 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Obrigatória 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Design da Tecnologia e da Engenharia 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo O objetivo da disciplina é analisar os componentes de integração entre as diversas 

especialidades necessárias para a consecução do projeto e desenvolvimento de 
sistemas de engenharia complexos.  

Ementa Introdução à engenharia de sistemas; Estrutura de sistemas complexos; Gestão do 
ciclo de vida do projeto; Design do sistema; Gestão Técnica Transversal; Redução 
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dos riscos; Ferramentas de decisão; Integração e avaliação. 
Bibliografia BRAHA, D., Suh, N., EPPINGER, S., CARAMANIS, M., FREY, D. Complex 

engineered systems: science meets technology. Springer Berlin Heidelberg, 2006. 
386 p. ISBN: 978-3-540-32831-5 
BUEDE, D. M.. The engineering design of systems: models and methods. 2. ed. 
New York: Wiley, 2009. 536 p. ISBN: 978-0470-16402-0). 
EISNER, H.. Managing complex systems: thinking outside the box. New York: 
Wiley, 2005. 512 p. ISBN: 978-0-4716-9006-1. 
MAIER, M. W.; RECHTIN, E.. The art of systems architecting. 3. ed. New 
York: CRC Press, 2009. 472 p. ISBN: 978-1420079135. 
OLIVER, D. W.; KELLIHER, T. P.; KEEGAN JR, J.G.. Engineering complex 
systems with models and objects. 3. ed. San Francisco: MCgraw-Hill Companies, 
1997. 325 p. ISBN: 978-0-0704-8188-6. 
SAGE, A. P.; ROUSE, W.B. (Ed.). Handbook of systems engineering and 
management. 2a New York: Wiley, 2009. 1504 p. ISBN: 978-1-1182-1000-0. 
SHISHKO, R. ASTER, R. CASSINGHAM, R C. NASA Systems Engineering 
Handbook. SP-610S Ft: Nabu Press, 2011. 170 p. ISBN: 978-1179409887. 
SIMON R.; ST CLAIR, ROBIN K.  (EUA). INCOSE. The systems approach: 
Fresh solutions to complex problems through combining science and practical 
common sense. Anaheim, CA: KNI, Inc, 1998. 156 p. (I). 
WYMORE, A. Wayne. Model-based systems engineering. San Francisco: CRC 
Press, 1993. 710 p. ISBN: 978-08493-8012-9. 
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Disciplina 2 Teoria e Prática de Design 
Docentes Rovilson Mafalda; Everton Nadalin 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Design da Tecnologia e da Engenharia 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo A disciplina oferece uma base para se compreender as raízes disciplinares, bem 

como os diálogos interdisciplinares, na pesquisa em design, proporcionando fontes 
teóricas, empíricas e metodológicas para a prática do design. 

Ementa Estabelecimento dos requisitos do design; Métodos para geração do conceito;  
Métodos de análise funcional; Critérios de desempenho; Avaliação das alternativa; 
Melhorias dos detalhes. Materialidade do design digital. 

Bibliografia BLESSING, L. T. M; CHAKRABARTI, A. DRM: A Design Research 
Methodology. Springer London, 2009. 397 p. ISBN 978-1-84882-587-1 
CROSS, N. Engineering design methods: strategies for product design. 
Chichester: Wiley, 2000. 230 p. ISBN: 978-0-47051-926-4 
LANGDON, P., CLARKSON, J., ROBINSON, P., LAZAR, 
J.,HEYLIGLIGHENn, A. Designing inclusive systems: designing inclusion for 
real-world applications. Springer, 2012. 251 p. ISBN 978-1-4471-2867-0 
MACINTYRE, M.; PARRY, G.; ANGELIS, J.. Service design and delivery. 
Springer, 2011. 225 p. ISBN: 978-1-4419-8320-6 
PAHL, G.; BEITZ, W.; FELDHUSEN, J.; GROTE, K.H. Engineering design: a 
systematic approach. Springer. 2007. 617 p. ISBN 978-1-84628-319-2 
SCHAUMONT, P.R. A Practical introduction to hardware/software codesign. 
Springer, 2010. 414 p. ISBN 978-1-4614-3737-6 
TAURA, T.; NAGAI, Y. Concept generation for design creativity. A 
systematized theory and methodology. 2013. 208 p. ISBN 978-1-4471-4081-8 
WAGNER, I.; STUEDAHL, D.; BRATTETEIG, T. (Ed.). Exploring digital 
design: Multi-disciplinary design practices. Springer, 2010. 303 p. ISBN 978-1-
84996-223-0 

 
Disciplina 3 Engenharia de Produtos & Serviços 
Docentes Alexandre Andrade; Gerson Mantovani 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Design da Tecnologia e da Engenharia 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo O objetivo da disciplina é identificar os principais fatores no processo de 

desenvolvimento de produtos e serviços que redefinem ou criam novos mercados 
Ementa Estratégia do processo de desenvolvimento de produto; Gestão do ciclo de vida; 

Produto sustentável e inclusivo; Fatores econômicos e engenhara do valor,  Fatores 
humanos, Engenharia simultânea 

Bibliografia BETTENCOURT, L. Service innovation: How to go from customer needs to 
breakthrough services. London: McGraw-Hill, 2010.304 p. ISBN-13: 978-0-
0717-1300-9 
COOPER, R. G. Product Leadership: Creating and launching superior new 
products. Perseus Books. 1999. 314 p ISBN-13: 978-0-7382-0156-6 
COOPER, R. G.EDGETT, S.J. Generating breakthrough new product ideas: 
Feeding the innovation funnel. Product Development Inst., 2007. 270 p. ISBN: 
978-0-9732-8272-6 
FIKSEL, J. Design for environment: A guide to sustainable product 
development: Eco-efficient product development. New York: McGraw-Hill 
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Professional, 2009. 390 p, ISBN 978-0-07-160556-4 
HOHMANN, L. Innovation games: creating breakthrough products through 
collaborative play. Pearson Education, 2006. 192 p. ISBN-13: 978-0-3214-3729-7 
VOGEL, C. M.; CAGAN, J. Creating breakthrough products: Innovation from 
product planning to program approval. FT Press, 2001. 350 p. ISBN: 978-0-
1326-1862-5 

 

 
Disciplina 4 Métodos Analíticos para a Prática do Design 
Docentes Helio Waldman, Petter Krus 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Design da Tecnologia e da Engenharia 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo O objetivo desta disciplina é estudar como as propriedades de 

sistemas e subsistemas podem ser previstas, descritas, avaliadas e otimizadas no 
design de interface de forma eficiente e sistemática.  

Ementa Design axiomático para análise de requisitos funcionais; Métodos de otimização 
analítica; Otimização gráfica; Otimização condicionada; Otimização não 
condicionada; Otimização estrutural; Método do elemento finito; Aplicação dos 
conceitos de Model-Based Design (MBD) e Model-Based Testing (MBT)  

Bibliografia CLOUD, D.; RAINEY, L.B. Applied Modeling and Simulation: An integrated 
approach to development and operation. New York. Learning Solutions, 1998. 
736 p.(ISBN: 978-0-0722-8303-7. 
PARK, G-J. Analytic methods for design practice. Springer, 2007. ISBN: 978-1-
84628-472-4 
PAPALAMBROS, P.; WILDE, D.J.; Principles of optimal design: Modeling 
and computation. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 416 p. 
ISBN: 978-0-5216-2727-6. 
STATNIKOV, R. B.; MATUSOV J. B. Multicriteria optimization and 
engineering. 1 ed. New York. Springer-Verlag, 1995. 256 p. ISBN: 978-0-4129-
9231-5 
VANDERPLAATS, G. N. Numerical optimization techniques for rngineering 
Design. 3. ed. Colorado Springs, CO: Vanderplaats Research and Development 
Inc., 2001. ISBN: 978-0-9449-5601-4. 

 

  
Disciplina 5 Design Interativo  
Docentes Rovilson Mafalda; Alexandre Andrade 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Design da Tecnologia e da Engenharia 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo O objetivo desta disciplina é aplicar os métodos e ferramentas que permitem 

representar o comportamento de um processo ou um produto em seu ambiente real.  
Ementa Conceituando interação; Entendendo os usuários; Design para colaboração e 

comunicação; Aspectos afetivos; Interfaces e interações; Processo de design 
interativo; Design, protótipo e construção; Usabilidade e teste 

Bibliografia BORENSTEIN, G. Making Things See: 3D vision with Kinect, Processing, 
Arduino, and MakerBot. O'Reilly Media, Inc., 2012, p. 440 ISBN: 978-1-4493-
0707-3 
BOWMAN, D.A. KRUIJFF, E., LAVIOLA Jr, J. J.,  POUPYREV, I. 3D user 
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interfaces: theory and practice. Addison-Wesley, 2004. ISBN: 978-0-2017-5867-
2 
GIBSON, I.; ROSEN, D.W.; STUCKER, B. Additive manufacturing 
technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. Springer, 
2010, 462 p. ISBN 978-1-4419-1120-9 
KORTUM, P. HCI beyond the GUI: Design for haptic, speech, olfactory, and 
other nontraditional interfaces. Morgan Kaufmann, 2008. ISBN: 978-0-1237-
4017-5 
NADEAU, J-P; FISCHER, X. Research in Interactive Design: Virtual, 
interactive and integrated product design and manufacturing for industrial 
innovation. 2011, 146p.ISBN 978-2-8178-0169-8 
PLANCHARD, D.; PLANCHARD, M. Engineering Design with SolidWorks: A 
step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling. Kansas: SDC 
Publications, 2012. 776 p. ISBN: 978-1-5850-3777-3 
YLIRISKU, S. P., BUUR, J. Designing with Video: Focusing the user-centred 
design process. 2007, 244 p. ISBN 978-1-84628-961-3 
WIGDOR, D.; WIXON, D.. Brave NUI world: designing natural user interfaces 
for touch and gesture. Elsevier, 2011 264 p. 978-0123822314 

 
Disciplina 6 Engenharia Cognitiva 
Docentes Karla Vittori; Gerson Mantovani 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Design da Tecnologia e da Engenharia 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo O propósito da disciplina é fornecer as bases necessárias para se entender a 

integração das capacidades e limitações cognitivas humanas em sistemas 
sociotécnicos.  

Ementa Design centrado no usuário; Interface Homem-Máquina; Conceitos e definições de 
emoções; Sinais fisiológicos e seu uso em reconhecimento das emoções na 
interação homem-máquina; Representação de estados emocionais e sentimentos em 
sistemas tecnológicos.  

Bibliografia HOLLNAGEL, E; WOODS, D. D. Joint cognitive systems: Foundations of 
cognitive systems engineering. CRC Press, 2005. 240 p. ISBN: 978-0-8493-2821-
3 
JOHNSON, J. Designing with the mind in mind: Simple guide to 
understanding user interface design rules. Morgan Kaufmann, 2010. 200 p. 
ISBN978-0123750303 
NORMAN, D.A. Cognitive engineering: user centered system design, p. 31-61 
In: NORMAN, D. A.; DRAPER, S.W. User centered system design; new 
perspectives on human-computer interaction. L. Erlbaum Associates Inc., 1986, 
544p ISBN: 978-0-8985-9872-8 
PETTA, P.; COWIE, R.; PELACHAUD, C. Emotion-oriented systems: the 
humaine handbook. Springer, 2011. 820 p ISBN: 978-3-6421-5183-5 
SALVENDY, G.; JI, YONG G; KARWOWSKI, W. Advances in affective and 
pleasurable design. CRC Press, 2012. 788 p. ISBN: 978-1-4398-7118-8 
SEOW, S.C. Designing and engineering time: the psychology of time 
perception in software. Addison-Wesley Professional, 2008. 224 p. ISBN: 978-0-
3215-0918-5 
WOODS, D. D. Behind human error. Ashgate Publishing, 2010. 271 p ISBN: 
978-0-7546-7834-2 

 

 



Universidade Federal do ABC (UFABC) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação 

Disciplinas Gestão da Tecnologia e da Inovação 

 
Disciplina 7 Gestão Estratégica da Inovação 
Docentes José Henrique Souza; Luciana Pereira 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Obrigatória 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Gestão da Tecnologia e da Inovação 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo  A finalidade da disciplina é analisar – a partir das pesquisas e práticas emergentes 

– as dinâmicas das interações entre padrões de mudança tecnológica e a sua 
interseção com as estratégias organizacionais que irão resultar em inovação  

Ementa Estrutura organizacional para inovação; Mudanças tecnológicas e o impacto sobre 
a concorrência entre as empresas entrantes e as incumbentes; Fontes e modelos de 
inovação; Criar e gerir uma organização inovadora; Estratégia de inovação: 
avaliação, definição e implantação das diretrizes; Incentivos à inovação continua; 
Aplicações. 

Bibliografia BURGELMAN, R.; CHRISTENSEN, C.; WHEELWRIGHT, S. Strategic 
management of technology and innovation. McGraw-Hill/Irwin. 1280 p. ISBN: 
978-0073-38154-1 
DAVILA, T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R.t. Making innovation work: How to 
manage it, measure it, and profit from it. Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN: 
978-0-1314-9786-3 
GUILLEN, M.; GARCIA-CANAL, E. Emerging markets rule: growth 
strategies of the new global giants. McGraw-Hill; 2012. 240 p. ISBN: 978-0-
0717-9811-2 
SCHILLING, M.A. Strategic management of technological innovation. New 
York: McGraw-Hill/Irwin, 2005. P. ISBN: 978-0-0780-2923-3 
SHANE, S. A. Technology strategy for managers and entrepreneurs. Prentice 
Hall, 2008. 432 p. ISBN: 978-0-1318-7932-4 
TIDD, J., BESSANT, J. Managing Innovation: Integrating technological, 
market and organizational change, John Wiley and Sons, 2009. 638 p ISBN: 
978-0-470-99810-6 

 
Disciplina 8 Gestão da Tecnologia 
Docentes Anderson Orzari Ribeiro; Flavia Gutierrez Motta 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Gestão da Tecnologia e da Inovação 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo  O objetivo desta disciplina é estudar os elementos críticos para se inovar ao longo 

da fronteira tecnológica. Para isso, os gestores tecnológicos precisam ter uma visão 
panorâmica de toda a paisagem tecnológica e suas principais tendências evolutivas 
e como elas se convergem com o portfolio de produtos/serviços/processos.  

Ementa Geração de conceitos de novas tecnologias e produtos; Definição dos mercados e 
usuários de novas tecnologias; Elaboração de mapas de rotas tecnológicas; 
Organização de laboratórios de P&D; Redes de colaboração; Alianças estratégicas; 
Gestao de projetos e de equipes interdisciplinares; Aplicações. 

Bibliografia ARCHIBALD, R. l. D. Managing high-technology programs and projects. 
Wiley. 2003. 396 p. ISBN: 978-0-4712-6557-3 
JAIN, R.; TRIANDIS, H.C.; WEICK, C. W. Managing research, development 
and innovation: Managing the unmanageable. Wiley. 2010. 416 p. ISBN: 978-
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0-4704-0412-6 
JOLLY, V. K. Commercializing new technologies: getting from mind to 
market. Harvard Business Press, 1997. 410 p ISBN: 978-0875847603 
MILLER, W. L.; MORRIS, L. Fourth generation R&D: Managing knowledge, 
technology, and innovation. Wiley. 2008. 368 p. ISBN: 978-0-4712-4093-8 
MOHR, J. J.; SENGUPTA, S.; SLATER, S.F. Marketing of high-technology 
products and innovations. Prentice Hall; 576 p. 2009. ISBN: 978-0-1360-4996-8 
MOEHRLE, M.; ISEMNMANN, R.; PHAAL, R. Technology roadmapping for 
strategy and innovation: charting the route to success. Springer. 2013. 250 p. 
ISBN: 978-3-6423-3922-6 
SOUDER, W.E.; SHERMAN, J. D.l. Managing new technology development. 
McGraw-Hill Professional, 1994. 348 p. ISBN: 978-0-0705-9748-8 
TJEMKES, B.; VOS, P.; BURGERS, K. Strategic alliance management. 
Routledge, 2012.368 p.  ISBN: 978-0-4156-8129-2 

 
Disciplina 9 Finanças da Inovação 
Docentes Alexandre Carvalho; Alexandre Acácio 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Gestão da Tecnologia e da Inovação 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo  O propósito da disciplina é fornecer o instrumental necessário para se compreender 

a relação entre a evolução dos mercados financeiros e desempenho econômico. 
Assim, espera-se ganhar compreensão sobre as fontes de recursos financeiros e 
suas implicações sobre a dinâmica de inovação 

Ementa Mercados e instrumentos financeiros; Estrutura do capital; Alocação do capital e 
estratégia corporativa; Gestão de riscos; Formação de preços. 

Bibliografia ANDERSON, P. L. Business economics and finance with MATLAB, GIS, and 
simulation models. CRC Press, 2004. 504 p. ISBN: 978-1-5848-8348-7 
HARTMANN, M. Innovation performance accounting: Financing decisions 
and risk assessment of innovation processes. Springer, 2010. 480 p. ISBN: 978-
3-6420-1352-2 
HILLIER, D.; GRINBLATT, M.; TITMAN, S. Financial markets and corporate 
strategy. McGraw-Hill/Irwin, 2002. 936 p. ISBN: 978-0-0771-2942-2 
METRICK, A.; YASUDA, A. Venture capital and the finance of innovation. 
Wiley. 2011. 592 p. ISBN: 978-0-4704-5470-1 
SMITH, T.J. Pricing strategy: Setting price levels, managing price discounts, & 
establishing price structures. Cengage Learning, 2011. 344 p. ISBN: 978-0-5384-
8088-8 
WANLESS, W.B. The product manager's guide to pricing. BookSurge 
Publishing 

 
Disciplina 10 Gestão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
Docentes Flavia Gutierrez Motta; José Henrique Souza 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Gestão da Tecnologia e da Inovação 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo  Analisar os princípios da transferência de tecnologia, que nada mais é do  a questão 

do licenciamento de direitos de propriedade intelectual. Uma implicação 
importante é a questão da comunicação entre empresa e academia ou entre 
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empresas. 
Ementa Valor da inovação e valor da proteção; Princípios da Lei de Patentes (Nacional e 

Internacional); Propriedade intelectual como parte do modelo de negócios; 
Construção de um portfolio de PI; Critérios para se determinar o que deve ser 
patenteado; Estrutura de royalties; Monitoramento da licença e cumprimento dos 
contratos; Métodos de valoração. Negociação de licenças e acordos de 
transferência de tecnologia; Controvérsias. 

Bibliografia BESSEN, J.; MEURER, M.J. Patent failure: How judges, bureaucrats, and 
lawyers put innovators at risk. Princeton University Press, 2008.352 p. ISBN: 
978-0-6911-4321-7 
CANNADY, C. Technology licensing and development agreements. Oxford 
University Press, 2013.ISBN: 978-0769868585 
LINDBERG, V. Intellectual property and open source: A practical guide to 
protecting code. O'Reilly, 2009. 400 p. ISBN: 978-0-5965-1796-0 
PALFREY, J.G. Intellectual property strategy. The MIT Press, 2012. 192 p. 
ISBN: 978-0-2625-1679-2 
POLTORAK, A.I.; LERNER, P.J. Essentials of licensing intellectual property. 
Wiley. 2004. 236 p. ISBN: 978-0-4714-3233-3 
RAZGAITIS, R. Valuation and deal making of technology-based intellectual 
property: Principles, methods and tools. Wiley. 2009. ISBN: 978-0-4701-9333-4 
SILVEIRA, N.  Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de 
autor, software, cultivares, nome empresarial. Manole, 2011.  ISBN: 978-8520-
43169-6   
SPESER, P.L. The art and science of technology transfer.Wiley; 2006. 408 p 
ISBN: 978-0-4717-0727 978-0814788073 -1 
VAIDHYANATHAN, S. Copyrights and copywrongs: The rise of intellectual 
property and how it threatens creativity. NYU Press, 2003. 255 p. ISBN: 978-0-
8147-8807-3 

 
Disciplina 10 Marketing Tecnológico 
Docentes Alexandre de Carvalho; Everton Nadalin 
Nível Doutorado e Mestrado 
Tipo Eletiva 
Área de concentração Engenharia e Gestão da Inovação 
Linha de pesquisa  Gestão da Tecnologia e da Inovação 
Carga horária 144 
Créditos 12 
Objetivo  O objetivo da disciplina é fornecer uma visão detalhada das estratégias de 

marketing utilizadas nos processo de criação e comercialização de produtos e 
serviços em mercados tecnológicos.  

Ementa Estratégia de marketing; Aprendendo com o consumidor; Análise de oportunidade 
de mercado; Análise de demanda; Segmentação estratégica de mercado; Gestão de 
marcas e da experiência do consumidor; Gestão do crescimento e da evolução. 

Bibliografia ALLEN, K. R. Bringing new technology to market. Prentice Hall. 202 p. ISBN: 
978-0-1309-3373-7. 
JOLLY, V. K. Commercializing new technologies: getting from mind to 
market. Harvard Business Press, 1997. 410 p ISBN: 978-0875847603 
MOHR, J. J.; SENGUPTA, S.; SLATER, S.F. Marketing of high-technology 
products and innovations. Prentice Hall; 576 p. 2009. ISBN: 978-0-1360-4996-8 
MOORE, G. A. Crossing the chasm: Marketing and selling disruptive products 
to mainstream customers. HarperCollins, 2006. 227 p. ISBN: 978-0-0605-1712-0 
SANDBERG, B. Managing and marketing radical innovations: marketing new 
technology. Routledge, 2008. 286 p. ISBN: 978-0-4156-1947-9 
TOUHILL, C.J.; TOUHILL, T. A.; O'RIORDAN, T.A. Commercialization of 
innovative technologies: bringing good ideas to the marketplace. 2008. 272 p. 
ISBN-13: 978-0-4702-3007-7 
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5 Perfil do Corpo Docente 

5.1 Formação do Corpo Docente  

 

 

Nome 
Formação 

IES atual 
IES de 
Titulação 

Área de Titulação 
Ano de 
Titulação 

1 Alexandre A. Andrade  UFABC USP Engenharia Elétrica 2007 

2 Alexandre de Carvalho UFABC USP Economia 2006 

3 Anderson O. Ribeiro UFABC USP Química 2004 

4 Everton Z Nadalin Unicamp Unicamp Engenharia Elétrica 2011 

5 Flavia G Motta IPT USP Engenharia de Produção 2006 

6 Gerson L. Mantovani UFABC UFSCar Ciência e Engenharia dos Materiais 2002 

7 Helio Waldman UFABC Stanford Engenharia Elétrica 1971 

8 José Henrique Souza UFABC Unicamp Política Científica e Tecnológica 2002 

9 Karla Vittori UFABC USP Engenharia Elétrica 2005 

10 Luciana Pereira UFABC USP Engenharia de Produção 2008 

11 Petter Krus Linköping Linköping Engenharia Mecânica 1988 

12 Rovilson Mafalda UFABC USP Engenharia Civil 2007 

 

5.2 Perfil do Corpo Docente 

 
 
 

Nome 

Perfil 

Bolsista de 
Produtividade 

Participação em 
projetos de pesquisa 
em andamento com 

financiamento 

Corpo 
editorial, 
revisão de 
artigos 

Participação em 
cooperações 
nacionais e 

internacionais 
1 Alexandre A. Andrade   Sim Sim Sim 
2 Alexandre de Carvalho  Sim Sim Sim 
3 Anderson O. Ribeiro PQ2 Sim Sim Sim 
4 Everton Z Nadalin  Sim Sim Sim 
5 Flavia G Motta  Não Sim Sim 
6 Gerson L. Mantovani  Sim Sim Sim 
7 Helio Waldman PQ1B Sim Sim Sim 
8 José Henrique Souza  Sim Sim Sim 
9 Karla Vittori  Sim Sim Sim 
10 Luciana Pereira  Sim Sim Sim 
11 Petter Krus  Sim Sim Sim 
12 Rovilson Mafalda  Sim Sim Sim 
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5.3 Atuação na Pós-Graduação 

 
Nome 

Atuação na pós-graduação 

Permanente 
ou 

colaborador 

Dedicação 
exclusiva ao curso 

(sim/não) 

Outros cursos que 
participa (caso pertinente) 

1 Alexandre A. Andrade  Permanente Sim  
2 Alexandre de Carvalho Permanente Sim  
3 Anderson O. Ribeiro Permanente Não POSTEQUIM 
4 Everton Z Nadalin Permanente Sim  
5 Flavia G Motta Permanente Sim  
6 Gerson L. Mantovani Permanente Não POSNANOMAT 
7 Helio Waldman Permanente Não POSINFO 
8 José Henrique Souza Permanente Sim  
9 Karla Vittori Permanente Sim  
10 Luciana Pereira Permanente Sim  
11 Petter Krus Colaborador Sim  
12 Rovilson Mafalda Permanente Sim  

5.4 Produção Científica 

5.4.1 Produção científica nos últimos 3 anos 
 

Docente 
Produção científica (últimos 3 anos) 

Livros 
Cap. 
Livros 

Artigos Periódicos 
(indexados) 

Trabalhos 
Completos Anais 

Patentes 

1 Alexandre A. Andrade  0 0 1 3 0 
2 Alexandre de Carvalho 0 0 1 1 0 
3 Anderson O. Ribeiro 0 0 8 1 0 
4 Everton Z Nadalin 0 0 3 7 0 
5 Flavia G Motta 0 0 1 2 0 
6 Gerson L. Mantovani 0 0 5 7 0 
7 Helio Waldman 0 0 3 5 0 
8 José Henrique Souza 0 0 6 1 0 
9 Karla Vittori 0 0 1 4 0 
10 Luciana Pereira 0 1 1 3 0 
11 Petter Krus 0 0 3 4 0 
12 Rovilson Mafalda 0 0 1 3 0 
 Total 0 1 34 42 0 

 

5.4.2 Produção científica durante toda a carreira 
 

Docente 
Produção científica (toda a carreira) 

Livros Cap. Livros 
Artigos Periódicos 

(indexados) 
Trabalhos Completos 

Anais 
Patentes 

1 Alexandre A. Andrade  0 0 6 11 0 
2 Alexandre de Carvalho 0 0 6 4 0 
3 Anderson O. Ribeiro 0 0 22 1 0 
4 Everton Z Nadalin 0 0 5 12 0 
5 Flavia G Motta 0 1 5 23 0 
6 Gerson L. Mantovani 0 2 27 31 0 
7 Helio Waldman 3 2 39 105 0 
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8 José Henrique Souza 0 4 34 17 0 
9 Karla Vittori 0 0 6 19 0 
10 Luciana Pereira 0 1 2 9 0 
11 Petter Krus 0 0 5 46 0 
12 Rovilson Mafalda 0 0 5 24 0 
 Total 0 10 162 303 0 

5.4.3 Experiência em Orientação 

 
Docente 

Experiência em orientação  
(número de orientações concluídas) 

Graduação Pós-Graduação 
IC TCC ESP MP ME DO 

1 Alexandre A. Andrade  0 12 0 0 0 0 
2 Alexandre de Carvalho 1 2 0 0 0 0 
3 Anderson O. Ribeiro 14 0 0 0 6 0 
4 Everton Z Nadalin 0 0 0 0 0 0 
5 Flavia G Motta 3 2 0 0 1 0 
6 Gerson L. Mantovani 12 1 0 0 6 1 
7 Helio Waldman 0 0 0 0 34 11 
8 José Henrique Souza 0 60 0 0 0 0 
9 Karla Vittori 4 1 0 0 4 1 
10 Luciana Pereira 8 2 0 0 3 0 
11 Petter Krus 0 0 0 14 14 10 
12 Rovilson Mafalda 4 4 0 0 0 0 
 Total 46 84 0 14 68 23 

 

6.Classificação Qualis/ CAPES últimos 3 anos 

 

Tipo 

Classificação Qualis/CAPES - últimos 3 anos 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C Total 
Não 

identificado 

Livros           
Cap. Livros          1 
Artigos Periódicos 
(indexados) 

9 6 3 4 8 2 1    

Trabalhos Completos Anais        4  29 
Peso 1,00 0,85 0,70 0,55 0,40 0,25 0,10 0,00   
Total 9,00 5,10 2,10 2,20 3,20 0,50 0,10 0,00 22,20  
Total per capita (docente 
permanente) 

0,75 0,43 0,18 0,18 0,27 0,04 0,01 0,00 1,85  

Média  per capita 
(Triênio) 

        0,62  

Média artigo/per capita: 22,20 / 12 docentes = 1,85 artigo/docente 

Média artigo/ per capita no triênio: 1,85/ 3 = 0,62 artigos ano/docente 
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Comparação IND PROD com outros cursos (Avaliação Trienal 2007-9) 

  
Nota 

IndProd  > ou = 1,2 5 

  > ou = 0,8 4 

 
 > ou = 0,5 3 

1) ) Engenharia e Gestão do Conhecimento / UFSC / M/D 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  

 
1 3 23 25 50 52 28 6 

 
Peso 1 0,85 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0 

 
Total 1 2,55 16,1 13,8 20 13 2,8 0 69,2 
PC 0,03 0,07 0,46 0,39 0,57 0,37 0,08 0 1,97 

PC Tri 0,01 0,02 0,15 0,13 0,19 0,12 0,03 0 0,65 

2) Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária / UFRRJ / M/ D 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  

 
3 9 24 - 3 7 1 1   

Peso 1 0,85 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0 
 

Total 3 7,65 16,8 0 1,2 1,75 0,1 0 30,5 
PC 0,18 0,45 0,99 0 0,07 0,1 0,01 0 1,79 

PC Tri 0,06 0,15 0,33 0 0,02 0,03 0 0 0,59 

3) Tecnologia/ UFTPR / M 

 
A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 

 

 
4 2 9 5 11 23 18 9   

Peso 1 0,85 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0 
 

Total 4 1,7 6,3 2,75 4,4 5,75 1,8 0 26,7 
PC 0,2 0,09 0,32 0,14 0,22 0,29 0,09 0 1,33 

PC Tri 0,07 0,03 0,11 0,05 0,07 0,1 0,03 0 0,44 
 
4) Gestão e Tecnologia Industrial / CIMATEC / PR / MP 
 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  

 
0 7 6 7 8 8 0 1 

 
Peso 1 0,85 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0 

 
Total 0 5,95 4,2 3,85 3,2 2,0 0 0 19,2 

PC 0,0 0,35 0,25 0,23 0,19 0,12 0 0 1,12 
PC Tri 0 0,12 0,08 0,08 0,06 0,04 0 0 0,37 

 

8) Desenvolvimento de Tecnologia / LACTEC / PR / MP 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  

 
11 12 8 2 1 1 4 1   

Peso 1 0,85 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0 
 

Total 11 10,2 5,6 1,1 0,4 0,25 0,4 0 28,9 

PC 0,44 0,41 0,22 0,04 0,02 0,01 0,02 0 1,15 
PC Tri 0,15 0,14 0,07 0,01 0,01 0 0,01 0 0,38 

 

6) Propriedade Intelectual e Inovação / INPI/ MP/ Doutorado desde 2012 
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 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  

 
       -         2         3         2         2         4         2         3    

Peso 1 0,85 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0 
 

Total 0 1,7 2,1 1,1 0,8 1 0,2 0 6,9 

PC 0 0,11 0,13 0,07 0,05 0,06 0,01 0 0,43 
PC Tri 0 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0 0 0,14 

 

7. Produção Detalhada 

Nome do docente Alexandre Acácio de Andrade 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) 

ou 
internacional 
(I) 

QUALIS 
CAPES 

Using data mining techniques for 
development expert systems 
equipped with learning 
capabilities for use in automated 
industrial plants 

WSEAS Transactions on 
Systems and Control 

1109-2777 I B2 

Integrated management and 
optimization of the sanitation 
cycle by the combined use of 
expert systems and supervisory 
systems in real time operation 

6th International 
Conference on Integrated 
Modeling and Analysis 
in Applied Control and 
Automation 

978-88-
97999-04-1 

I NI 

Análise do impacto 
socioeconomico ocasionado pela 
instalaçao da universidade federal 
do ABC (UFABC) no bairro 
Bangu, em Santo Andre 

XIX SIMPEP 1809-7189 N C 

Data mining as a tool of 
treatment for the growing 
complexity of industrial 
automated systems, a practical 
approach 

3th International 
Conference on Intelligent 
Computing and 
Intelligent Systems 

 I NI 

 

Nome do docente Alexandre de Carvalho 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) 

ou 
internacional 
(I) 

QUALIS 
CAPES 

Interest Rate Market Forecasts 
and Taylor Rules in Latin 
American Countries 

Journal of International 
Business and Economics 

1544-8037 I B3 

What Can Taylor Rules Say 
About Monetary Policy in Latin 
America? 

Journal of 
Macroeconomics 

0164-0704 I B3 

Interest Rates Market Forecasts 
and Taylor Rules in Latin 
American Countries 

32nd International 
Symposium on 
Forecasting 

1997-4124 I NI 
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Nome do docente Anderson Orzari Ribeiro 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Structural and photophysical 
properties of peptide 
micro/nanotubes functionalized 
with hypericin 

The Journal of Physical 
Chemistry B 

1520-6106 I A1 

Synthesis of unsymmetrical 
phthalocyanine derivatives and 
their interaction with mammary 
MCF7 cells 

Dyes and Pigments 0143-7208 I A1 

Hypericin encapsulated in solid 
lipid nanoparticles: 
phototoxicity and 
photodynamic efficiency 

Journal of 
Photochemistry and 
Photobiology B 

1011-1344 I A2 

Immobilization of 
metallophthalocyanines on 
hybrid materials and In-situ 
synthesis of pseudo-tubular 
structures from an 
aminofunctionalized kaolinite. 
dyes and pigments 

Dyes and Pigments 0143-7208 I A1 

Uso de moeda de centavos de 
Real em uma discussão sobre 
densidade e empuxo 

Cadernos do Centro de 
Investigações de 
Metodologias 
Educacionais 
Alternativas Conexão 
(CIMEAC) 

2178-9770 N B5 

Selective photoinactivation of 
C. albicans and C. dubliniensis 
with hypericin 

Laser Physics 1054-660X I B1 

Quenching of Photoactivity in 
Phthalocyanine Copper(II) -
Titanate Nanotube Hybrid 
Systems 

Journal of physical 
chemistry. 

 1089-5639 
 

I A2 

 

Nome do docente: Everton Z Nadalin 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

The modified MEXICO for 
ICA over finite fields 

Signal Processing 0165-1684 I A1 

Chaotic Convergence of the 
Decision-Directed Blind 
Equalization Algorithm. 

Communications in 
Nonlinear Science & 
Numerical Simulation 

1007-5704 I A1 

Unsupervised Processing of 
Geophysical Signals: A Review 
of Some Key Aspects of Blind 
Deconvolution and Blind 
Source Separation. 

IEEE Signal 
Processing Magazine 

1053-5888 I A2 

Proposal and analysis of a 
FitzHugh-Nagumo neuronal 

Third IFAC 
Conference on analysis 

1474-6670 I NI 
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circuit. and control of chaotic 
systems 

Seismic wave separation by 
means of robust principal 
component analysis. 

20th European Signal 
Processing Conference 

2076-1465 I NI 

A modified version of the 
Mexico algorithm For 
performing ICA over galois 
fields 

IEEE Machine 
Learning for Signal 
Processing Workshop 

 
151551-25411 

 

I NI 

Sobre Filtragem Lp XXX Simpósio 
Brasileiro de 
Telecomunicações 

NC N NI 

Multimodal Optimization in the 
Context of Sparse Component 
Analysis 

Proceedings of the 
IEEE Symposium 
Series in 
Computational 
Intelligence 

NC I NI 

An immune-inspired 
information-theoretic approach 
to the problem of ICA over a 
galois field 

IEEE Information 
Theory Workshop 

NC I NI 

 

Nome do docente Flavia Gutierrez Motta 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Concepção de um sistema de 
gestão de resíduos de 
laboratório: estudo de caso de 
um instituto de pesquisa 

Sistemas & Gestão 1980-5160 N B3 

Matriz de seleção de projetos de 
P&D&I: o caso EMBRAPII 

XV Congresso bianual 
da Associação Latino 
Ibero-Americana de 
Gestão de Tecnologia, 
ALTEC 

NC I NI 

Concepção de um Sistema de 
gestão de resíduo de práticas 
laboratoriais: Estudo de caso de 
um Instituto de Pesquisa. 

Congresso Nacional de 
Excelência em Gestão 

1984-9354 N C 

 

 

Nome do docente Gerson L. Mantovani 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Molecular dynamics of 
Poly(Ethylene Glycol) 
Intercalated in Clay, Studied 
Using 13C Solid-State NMR 

Materials (Basel) 1996-1944 I A1 

Development of Artificial 
Muscles Based on Electroactive 
Ionomeric Polymer-Metal 
Composites 

Artificial Organs 0160-564X I A2 

Engineering education at a new European Journal of 0304-3797 I B2 
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public university in Brazil: first 
students contact with 
engineering methods 

Engineering Education 

Mechanical properties and 
morphology of NBR with 
different clays 

Polymer Testing 0142-9418 I A2 

Investigation by combined 
solid-state NMR and SAXS 
methods of the morphology and 
domain size in polystyrene- b- 
polyethylene oxide- b- 
polystyrene triblock 
copolymers 

Journal of Polymer 
Science. Part B, 
Polymer Physics 

1099-0488 I A1 

Estudo do efeito do tamanho de 
partícula de negro de carbono 
nas propriedades termo-
dinâmico-mecânicas de 
compostos de borracha 

VII Workshop de 
Nanotecnologia 
Aplicada ao 
Agronegócio 

2175-8395 N NI 

Estudo da influência da resina 
hidrocarbônica de petróleo nas 
propriedades reológicas em 
compostos pneumáticos 

12º  Congresso 
Brasileiro de Polímeros 

NC N NI 

Obtenção de sílicas precipitadas 
e influência das suas 
propriedades no processo de 
mistura de compostos de 
borracha 

12º Congresso 
Brasileiro de Polímeros 

NC N NI 

Obtenção e estudo das 
propriedades mecânicas de 
nanocompósitos poliméricos 
biodegradáveis de poli(ácido 
lático) com nanofibras de 
celulose 

VI Workshop de 
Nanotecnologia 
Aplicada ao 
Agronegócio 

2175-8395 N NI 

Obtenção e estudo das 
propriedades mecânicas de 
nanocompósitos poliméricos 
biodegradáveis de poli(ácido 
lático) com nanofibras de 
celulose 

VI Workshop de 
Nanotecnologia 
Aplicada ao 
Agronegócio 

2175-8395 N NI 

Desenvolvimento de um 
atuador tolerante a falhas 
baseado em multifilamentos de 
um compósito polimérico 
eletroativo 

7º Congresso Latino 
Americano de Órgãos 
Artificiais e 
Biomateriais 

NC I NI 

Influence of clay on the thermal 
properties of thermoplastic 
polyurethane 

27th World Congress 
of the Polymer 
Processing Society 

NC I NI 

Investigation of PVC 
nanocomposites prepared by 
melt blending 

27th World Congress 
of the Polymer 
Processing Society 

NC I NI 
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Nome do docente Helio Waldman 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Slot assignment strategy to 
reduce loss of capacity of 
contiguous-slot path requests in 
flexible grid optical networks 

Electronics Letters 0013-5194 I A1 

Network dimensioning games 
in competitive business 
environments 

International Journal of 
E-Business 

1548-1131 I B3 

Interval availability estimation 
for protected connections in 
optical networks 

Computer Networks 1389-1286 I A1 

Spectrum-Sliced Elastic Optical 
Networking 

15th International 
Conference on 
Transparent Optical 
Networks 

2162-7339 I NI 

MILP Formulation for 
Squeezed Protection in 
Spectrum-Sliced Elastic Optical 
Path Networks. In: 2012 
International Symposium on 
Performance Evaluation of 
Computer and 
Telecommunications Systems 

The Society for 
Modeling & 
Simulation 
International 

0037-5497 I B1 

Um novo esquema de proteção 
com economia de banda em 
redes ópticas elásticas 

XXX Simpósio 
Brasileiro de 
Telecomunicações 

NC N NI 

Uma abordagem para o 
planejamento da capacidade de 
redes em ambientes 
competitivos com base na 
Teoria de Jogos 

XXX Simpósio 
Brasileiro de 
Telecomunicações 

NC N NI 

Network capacity planning on a 
competitive business 
environment 

13th International 
Conference on 
Transparent Optical 
Networks 

2162-7339 I NI 

 
Nome do docente José Henrique Souza 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Competitividade Internacional 
das empresas brasileiras de 
insumos e equipamentos  
médico-hospitalar 

Revista da Micro e 
Pequena Empresa 

1982-2537 N B3 

Infrastructure for the 
development of the industrial 
health complex 

Espacios 1515-3983 I B3 

A indústria brasileira de 
produtos médicos no contexto 
internacional 

Multiciência 1806-2946 N B3 

Ensaio sobre a logística 
aeroportuária para a indústria 
aeronáutica no Brasil. 

Pesquisa & Debate 1806-9029 N B4 

Tercerização de sistema de 
informação gerencial hospitalar 

RAUnP 1984-4204 N B4 
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Supply chain management nas 
micro e pequenas empresas 
(MPE): impactos de sua 
aplicação na redução de custos 
e na competitividade 

Revista Eletrônica 
Mestrado em 
Administração 

1984-4204 N B4 

Do conteúdo local á cadeia 
global de valores: novas 
políticas para o complexo 
industrial da saúde 

XV Congresso bianual 
da Associação Latino 
Ibero-Americana de 
Gestão de Tecnologia, 
ALTEC 

NC I NI 

 
 
Nome do docente Karla Vittori 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Mixed Assembly Line 
Rebalancing: A Binary Integer 
Approach Applied to Real 
World Problems in the 
Automotive Industry 

The International 
Journal of Automotive 
Technology 

1229-9138 I B2 

A comparison of linkage-
learning-based genetic 
algorithms in multidimensional 
knapsack problems 

IEEE Congress on 
Evolutionary 
Computation (CEC) 

1556-603X I NI 

Um Sistema de suporte a 
decisão baseado em algoritmos 
genéticos aplicado ao 
planejamento da operação de 
sistemas hidrotérmicos de 
potência 

III Escola Luso-
Brasileira de 
Computação Evolutiva- 
ELBCE 

 I NI 

Reconfiguração de redes de 
distribuição de energia elétrica 
usando algoritmo evolutivo 
multiobjetivo com metodologia 
baseada em otimização para 
escolha dos cabos de reserva 

X Simpósio Brasileiro 
de Automação 
Inteligente 

 N NI 

Algoritmo Genético 
Multiobjetivo Aplicado ao 
Problema de Reconfiguração de 
Redes de Distribuição de 
Energia Elétrica 

X Congresso Brasileiro 
de Inteligência 
Computacional 

  NI 

 
Nome do docente Luciana Pereira 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Design and development: The 
made in BRIC challenge 

Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering Series-
Springer 

2195-4356 I NI 

Making innovation happen: the 
intelligent fluid power system´s 
case 

International Congress 
of Mechanical 
Engineering (COBEM) 

2176-5480 I C 

Os desafios para a construção 
de uma cadeia de inovação em 
células fotovoltaicas no Brasil 

XXXIII Encontro 
Nacional de 
Engenharia de 
Produção 

2318-3349 N NI 
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Bridging the technology gap in 
Brazil: the case of photonics 

International Journal of 
Management 

0813-0183 I B2 

 
 
 
 
Nome do docente Petter Krus 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Design optimization of complex 
hydromechanical transmissions 

Journal of Mechanical 
Design 

1050-0472 I A2 

Performance index and meta-
optimization of a direct search 
optimization method 

Engineering 
Optimization 

0305-215X I A2 

Optimal conceptual design of 
aircraft fuel transfer systems 

AIAA Journal of 
Aircraft 

0021-8669 I B1 

Whole mission simulation for 
system design and optimization 
in preliminary design 

CEAS European Air & 
Space Conference 

NC I NI 

Dynamic analysis of single 
pump, flow controlled mobile 
systems 

The Twelfth 
Scandinavian 
International 
Conference on Fluid 
Power  

NC I NI 

High Performance System 
Simulation Using Multiple 
Processor Cores 

The Twelfth 
Scandinavian 
International 
Conference on Fluid 
Power  

NC I NI 

Robust modelling using bi-
lateral delay lines for high 
speed simulation of complex 
systems 

14th International 
Symposium on 
Dynamic Problems in 
Mechanics DINAME  

NC I NI 

 
Nome do docente Rovilson Mafalda 
Título da produção Nome do periódico ISSN Nacional (N) ou 

internacional (I) 
QUALIS 
CAPES 

Estudo comparativo de 
processos de prototipagem 
rápida e  convencional no 
desenvolvimento de produtos 
plásticos  

Plástico Industrial 1808-3528 N B3 

Método geométrico para 
encontrar circunferências 
tangentes a três outras. 

XX Simposio Nacional 
de Geometria 
Descritiva e Desenho 
Tecnico IX 
International 
Conference on 
Graphics Engineering 
for Arts and Design 

NC I NI 

Machining cutting parameters 
optimization for lathe threading 
cutting operation 

VII Congresso 
Nacional de 
Engenharia Mecânica 

2178-180X N NC 

Creation of cutting paths for 
machining 2D features 

International Congress 
of Mechanical 
Engineering (COBEM) 

2176-5480 I C 
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8 Projetos de Pesquisa 

8.1 Projetos financiados coordenados pela UFABC 

Nome do coordenador: Anderson Orzari Ribeiro 
Agencia Financiadora: FAPESP 
Título do projeto: Ftalocianinas para aplicação como fotossensibilizadores em Terapia Fotodinâmica 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos:  
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. ) 
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Anderson Orzari Ribeiro 
Agencia Financiadora: UFABC 
Título do projeto: Síntese e caracterização de análogos do composto natural Hipericina (para aplicação como 
fotossensibilizadores em Terapia Fotodinâmica 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Anderson Orzari Ribeiro 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. ) 
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Anderson Orzari Ribeiro 
Agencia Financiadora: UFABC 
Título do projeto: Síntese e caracterização de análogos do composto natural Hipericina (para aplicação como 
fotossensibilizadores em Terapia Fotodinâmica 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Anderson Orzari Ribeiro 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. ) 
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Gerson Luiz Mantovani 
Agencia Financiadora: BASF 
Título do projeto: Blendas poliméricas de poli[(estireno)-co-(metacrilato de metila)] - SMMA com 
modificadores de impacto e aditivos anti-UV 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Gerson Luiz Mantovani 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. ) 
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Gerson Luiz Mantovani 
Agencia Financiadora: Pirelli 
Título do projeto: Obtenção e estudo das propriedades de compostos de borracha com sílica obtida de fontes 
renováveis 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Gerson Luiz Mantovani 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. ) 
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Gerson Luiz Mantovani 
Agencia Financiadora: CNPq / Vale 
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Título do projeto: Desenvolvimento de revestimentos de compósito epóxi-polímero condutor para proteção 
contra a corrosão de aços-mola 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Gerson Luiz Mantovani 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. )  
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Luciana Pereira 
Agencia Financiadora: FAPESP 
Título do projeto: Tecnologias Emergentes e Inovação no Brasil e na China 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Luciana Pereira 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Pesquisa no Exterior (Processo No. Fapesp 
2010/12119-4)  
Vigência 2010-2013 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Luciana Pereira 
Agencia Financiadora: FAPESP 
Título do projeto: O Vale da Óptica Chinês 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Luciana Pereira 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Pesquisa no Exterior (Processo No. Fapesp 
2011/14745-2)  
Vigência: 01/03/13 a 29/02/16 
Valor total do projeto: R$  
8.2 Participação em projetos interinstitucionais 
 
Nome do coordenador: Artur Franz Keppler 
Agencia Financiadora: FINEP 
Título do projeto: Sinterlab Laboratório Interdisciplinar para Síntese de Novas Moléculas 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Anderson Orzari Ribeiro 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. ) 
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Gerson Luiz Mantovani 
Agencia Financiadora: MCTI-CNPq/DST (Índia) 
Título do projeto: Biologically inspired design for sustainable packaging 
Linha de pesquisa: Engenharia do Produto 
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Luciana Pereira; Rovilson Mafalda,  
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. )  
Vigência: 2013 (submetido) 
Valor total do projeto:  
 
Nome do coordenador: Everaldo Carlos Venâncio 
Agencia Financiadora: Thyssen Krup 
Título do projeto: Desenvolvimento de revestimentos de compósito epóxi-polímero condutor para proteção 
contra a corrosão de aços-mola 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Gerson Luiz Mantovani 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Auxílio à Pesquisa Regular (Processo No. )  
Vigência: 2012 
Valor total do projeto: R$  
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Nome do coordenador: Mario Sergio Salerno /  Escola Politécnica – USP 
Agencia Financiadora: Pró-Reitoria de Pesquisa USP 
Título do projeto: Índices de Engenharia e Inovação Observatório da Inovação e Competitividade 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: Luciana Pereira 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Pesquisa no Exterior (Processo No. ) Núcleo de 
Apoio à Pesquisa (USP) 
Vigência: 2011 -2014 
Valor total do projeto: R$  
 
Nome do coordenador: Petter Krus / Universidade de Linköping; Victor Juliano de Negri Universidade 
Federal de Santa Catarina 
Agencia Financiadora: em Análise CAPES STINT 
Título do projeto: Engenharia Colaborativa para Sistemas Móveis Sustentáveis 
Linha de pesquisa:  
Docentes permanentes (UFABC) envolvidos: André Fenili, Annibal Hettem Jr, Luciana Pereira 
Tipo de projeto (edital universal, jovem pesquisador, etc.): Pesquisa no Exterior (Processo No. Fapesp 
2011/14745-2)  
Vigência: 01/03/13 a 29/02/16 
Valor total do projeto: R$  

9.Formação no Exterior e Experiência Internacional 

Nome 
Experiência Internacional 

Tipo Instituição País Ano 

Anderson O. Ribeiro Posdoc Universidade de 
Aveiro 

Portugal 2005 

Helio Waldman Doutorado Uni Stanford EUA 1971 

Karla Vittori Sanduiche Université 
Toulouse III Paul 
Sabatier. 

França 2003 

Luciana Pereira Sanduiche 
Posdoc 
Prof Visitante 

MIT 
Uni Columbia 
Uni de Wuhan  

EUA 
EUA 
China 

2006 
2009 
2011 

10. Cooperação e Intercâmbio 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação, com o intuito de 
alcançar seus objetivos, mantém relações de cooperação e intercâmbio com as seguintes 
instituições: 
 
Internacionais 
i) Linköping University, Linköping, Suécia 
ii) Indian Institute of Science, Bangalore, India 
iii) Indian Institute of Engineering Madras, Chennai, India 
iv) Columbia University, Nova Iorque, EUA 
 



Universidade Federal do ABC (UFABC) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação 

Nacionais 
i)Observatório da Inovação e Competitividade, IEA USP 
ii)Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, Engenharia Mecânica, UFSC 

11Critérios de Credenciamento  
O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes permanentes e 
orientadores no Programa de Pós-Graduação em Engenharia&Gestão da Inovação deverão ser 
homologados pela Comissão de Pós-Graduação, conforme o Artigo 3º, Parágrafo 5º do 
Regimento Geral de Pós-Graduação da UFABC 
 
O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes permanentes e 
orientadores ocorrerão nos seguintes momentos:  
I - A solicitação de credenciamento poderá ser realizada a qualquer momento;  
II - Todos os orientadores credenciados devem solicitar o recredenciamento a cada período de 
três anos;  
III - Orientadores credenciados que não atenderem aos requisitos de recredenciamento serão 
descredenciados do curso. 
 
A solicitação de credenciamento ou recredenciamento será analisada e julgada pela 
coordenação do curso utilizando como critérios a adequação das atividades do docente e seu 
projeto de pesquisa ao domínio temático do curso e atender a qualquer uma das exigências 
mínimas de produção intelectual, relacionadas abaixo:  
I -  Possuir publicações relevantes nos últimos três anos tendo como base os critérios CAPES. 
 
Para fins de recredenciamento, além das exigências mínimas para o credenciamento, serão 
também analisados os seguintes critérios:  
I - Ter ministrado ou co-ministrado no mínimo uma disciplina no curso nos últimos três anos;  
II - Ser orientador ou co-orientador de, no mínimo, uma dissertação de mestrado concluída nos 
últimos três anos. 

12 Infraestrutura Administrativa e de Ensino e Pesquisa 
 
12.1 Laboratório para pesquisa - recursos disponíveis: 
 
A UFABC é uma universidade de pouco mais de 7 anos e ainda está sendo instalada em 
um sistema integrado por vários campi e seus laboratórios estarão distribuídos por todos os 
campi. Suas atividades se iniciaram em 2006 na cidade de Santo André e em 2010 em São 
Bernardo do Campo, em ambas as cidades em campi provisórios, respectivamente, na 
unidade Atlântica e no Bloco Sigma (antigo Colégio Salete). 
 
Atualmente, a UFABC trabalha com um universo de dois campi nas cidades de Santo 
André e São Bernardo do Campo, que estão em fases diferentes de implantação e 
utilização e 3 unidades isoladas – Catequese, Atlântica e Sigma. Encontra-se, ainda, em 
fase de planejamento a implantação de um novo campus na cidade de Mauá. 
 
A implantação da Universidade teve início com a construção do Campus de Santo André, 
iniciada em 2007 (ainda em construção). Em 2010, tiveram início as obras de implantação 
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do Campus de São Bernardo do Campo. Os dois campi em funcionamento apresentam as 
seguintes características: 
 
CAMPUS SANTO ANDRÉ: deverá ter cerca de 100 mil m² de área construída para o 
atendimento de cerca de 10 mil alunos de graduação e pós-graduação. Do conjunto já se 
encontra concluído e em funcionamento os Blocos A e B e o refeitório, com as seguintes 
instalações: 
- Bloco A: com cerca de 40 mil m² onde estão localizadas as salas de aula, laboratórios 
didáticos e de pesquisa, salas de docentes e, provisoriamente, a biblioteca, a direção da 
Universidade e salas de conselhos; 
- Bloco B: com cerca de 14 mil m² onde se destaca: 2.400m² de salas de aula, 970m² de 
laboratórios didáticos, 1.190m² de salas de docentes. 
Neste bloco a Universidade dispõe ainda de 4 salas de videoconferência, 1 sala de 
audiovisual (filmagem e ilha de edição) e concentra o setor administrativo e de 
atendimento ao aluno da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assim como salas de estudos e de 
reuniões, equipadas com computadores e wireless. 
- Restaurante Universitário: com cerca de 1.800 m², atende os alunos de graduação e de 
pós-graduação com refeições subsidiadas, assim como professores, funcionários e 
convidados e oferece café, sucos, salgados e doces em lanchonete em anexo. 
- Bloco C: edifício em construção, com cerca de 9.700 m², irá abrigar definitivamente a 
biblioteca com capacidade de 100 mil livros, livraria, salas de leitura e de estudos. Contará, 
ainda, com 1 teatro para 584 lugares e 3 auditórios para 158 lugares cada, permitindo ainda 
mais diversidade de atividades dentro do campus. 
- Bloco E: Em construção, este conjunto integrará os edifícios esportivos do campus. 
- Bloco Anexo: em projeto, deverá ter cerca de 30 mil m² e abrigará o setor administrativo 
(atualmente ocupando a unidade Catequese), laboratórios didáticos, salas de professores, 
auditórios. 
- Bloco L: em projeto, deverá ter cerca de 12 mil m² e abrigará laboratórios de pesquisa. 
- Unidade Catequese: localizada no município de Santo André, concentra maior parte do 
setor administrativo da Universidade. 
- Unidade Atlântica: com área construída de cerca de 2.400m², possui 6 salas de aula e 4 
laboratórios de informática com 115 computadores no 
total. Este edifício é alugado e será utilizado como infraestrutura de pesquisa até a 
conclusão das obras do campus Santo André. 
 
CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO: localizado no Bairro Anchieta, em terreno de 
cerca de 120 mil m², na marginal esquerda da Via Anchieta (altura do km 17), será 
composto por vários blocos, compondo cerca de 50 mil m² distribuídos em 9 edifícios que 
abrigarão: setor administrativo, restaurante, biblioteca, auditório, anfiteatros, salas de aula, 
salas de estudo, salas de professores, laboratórios (pesquisa,informática, didático, 
experimentais e de engenharia), destinados ao atendimento de cerca de 6 mil alunos de 
graduação e de pós-graduação. 
 
Possuirá também área arborizada e de lazer e ainda uma área reservada para expansões 
futuras. Parte de campus entrou em atividade em maio de 2012 e outros blocos já se 
encontram em avançado estágio de construção para logo entrar em funcionamento e 
abrigar atividades de graduação e pós-graduação. 
 



Universidade Federal do ABC (UFABC) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação 

O projeto do Campus São Bernardo do Campo está sendo instalado a partir das seguintes 
etapas: 
Etapa 01: blocos Alfa I, Beta, Delta, Omega e Gama, com 25 mil m², em fase final de 
construção. Os blocos Alfa I, Beta e Gama encontram-se em funcionamento e os demais 
serão concluídos até dezembro de 2012; 
Etapa 02: blocos Alfa II e Zeta, com 10 mil m², estão com as obras iniciadas e previsão de 
conclusão para março de 2013; 
Etapa 03: blocos Alfa III, Alfa IV, Hangar e área de recreação e esportiva, com 15 mil m², 
encontram-se em fase de projeto, com previsão de início das obras no segundo semestre de 
2013 que deverão ser concluídas no final de 2014. 
 
Os edifícios do campus São Bernardo do Campo estão destinados aos seguintes usos: 
- Bloco Alfa I: com área construída de 4.600 m², o edifício de 4 pavimentos já em 
funcionamento concentra 12 salas de aula, 6 laboratórios didáticos, 3 laboratórios de 
informática, 2 salas de estudos, 1 sala multiusuário de professores e áreas administrativas. 
- Bloco Beta: com 4.300 m² de área construída, reúne o bloco cultural e administrativo do 
Campus de São Bernardo do Campo, abrigando 4 
anfiteatros com 119 lugares cada e auditório de 400 lugares, biblioteca com capacidade de 
70 mil livros, videoteca, mapoteca, hemeroteca, sala 
de estudos e leitura. 
- Bloco Gama: com cerca de 1.500 m² integra refeitório, depósito almoxarifado. 
- Bloco Delta: edifício em construção que deverá ter 12 mil m² de área construída, 
integrará editora, reprografia e distribuição, data-center, salas técnicas, 1 auditório para 76 
lugares, estúdio de gravação e multimídia, 162 salas para docentes e professores visitantes, 
28 laboratórios de pesquisa e áreas administrativas. 
- Bloco Zeta: edifício em construção, contará com cerca de 5.800 m² e abrigará salas de 
aula para os alunos da Pós-Graduação e Graduação, 
laboratórios didáticos e de pesquisa (com recursos do CT Infra). 
- Bloco Alfa II: com área construída de 4.600 m², concentra 20 salas de aula, 2 laboratórios 
de informática, 2 salas de estudos. 
- Blocos Alfa III e IV: em fase de projeto, terão cerca de 6 mil metros quadrados cada um e 
abrigarão salas de aula e laboratórios didáticos. 
- Edifício Sigma: local utilizado, provisoriamente, para as aulas do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia (BC&T) e do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), e 
abriga: 3 laboratórios, 12 salas de aula, auditório, biblioteca, 3 salas para apoio a docentes, 
salas de estudo, administração e refeitório. 
 
 
 
 
12.2 Infraestrutura exclusiva do programa 
 
As atividades da Pós-Graduação, tanto no que se refere às atividades didáticas, de pesquisa 
e administrativa estão, atualmente, concentradas no Campus Santo André, nos 3º, 4º, e 8º 
pavimentos do Bloco B, somando cerca de 3.300 metros quadrados. 
O 8º pavimento do Bloco B, com cerca de 260m2 de área total, é destinado à Pós-
Graduação, e abriga a área administrativa da Pró-Reitoria e 1 auditório com 80 lugares. 
Desta forma, a Pós-Graduação da UFABC mantém as características diferenciadas que 
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distingue toda a Universidade ao favorecer a interação entre docentes, alunos e 
pesquisadores de várias áreas do conhecimento e o uso compartilhado de espaços e 
equipamentos de ensino e pesquisa. 
Nos 3º e 4º pavimentos estão instaladas 6 salas de aulas, reuniões ou pequenos eventos, 2 
salas de estudos com acesso a 40 computadores operando com os sistemas Windows e 
Linux e 1 impressora e 5 salas de estudos com baias individualizadas para alunos 
possibilitando o uso de computadores portáteis com acesso à internet por cabo ou wireless 
e ao Portal de Periódicos da CAPES, para ser compartilhado por todos os alunos da Pós-
Graduação da UFABC. O aluno de Pós-Graduação da UFABC tem, ainda, à sua disposição 
para o desenvolvimento de seus estudos a área da biblioteca e os laboratórios de pesquisa. 
Dessa forma, as salas de estudos dos 3º e 4º pavimentos se tornam espaços também de 
troca de vivências e conhecimento entre alunos de diferentes cursos. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão da Inovação compartilhará com 
outros cursos de Pós-Graduação a infraestrutura de laboratórios existentes. Desse modo, o 
Programa utilizará os laboratórios de informática instalados e equipados nos campi de 
Santo André e São Bernardo do Campo. Encontram-se, portanto, disponíveis para o uso, os 
seguintes recursos computacionais: oito laboratórios de informática no Bloco B com 32 
computadores cada; oito laboratórios de informática no Bloco A com 30 computadores 
cada; três laboratórios de informática na Unidade Sigma com 30 computadores cada e três 
laboratórios de informática no Bloco Alfa I. Também no campus de São Bernardo do 
Campo serão instaladas salas de estudos para ser compartilhada entre os alunos dos cursos 
de Pós-Graduação nos blocos Zeta, Delta e Alfa III. 
 
Na UFABC, todos os computadores têm acesso à Internet, através de uma conexão de alta 
velocidade. Desta forma, os alunos podem acessar a rede através de qualquer computador 
disponível. Ao mesmo tempo, podem contar com a infraestrutura de rede sem fio Wi-Fi, 
que pode ser acessada livremente pelos alunos de pós-graduação que possuem 
computadores portáteis. Cada professor da UFABC possui um computador em sua sala de 
trabalho com acesso à internet. 
 
Os laboratórios que já se encontram em funcionamento têm como característica principal o 
fato de serem multiusuários. De acordo com as normas da UFABC cada laboratório é 
gerenciado por um coordenador escolhido pelos pares e, em média, mais 3 a 4 docentes 
que compartilhem infraestrutura comum de equipamentos e metodologia, contribuindo 
para a otimização dos recursos disponibilizados para as atividades de pesquisa. A 
característica dos laboratórios multiusuários confere aos docentes a maior possibilidade de 
trabalharem em colaboração, favorecendo o intercâmbio científico e tecnológico. São 
disponibilizados ainda laboratórios de informática e estrutura física e de recursos humanos 
para auxílio técnico-administrativo. A Universidade possui licença de softwares 
importantes para o programa tais como LabVIEW, MATLAB,  SimuLink e SolidWorks e 
uma impressora 3D 
 
Estão disponíveis também 520m2 da Central Experimental Multiusuário (CEM) 
subdivididos em pequenos laboratórios adequados para uso e operação de cada 
equipamento. Todos os cursos pós-graduação também possuem acesso a CEM, o que 
viabiliza a interlocução e o desenvolvimento de projetos de pesquisa concatenados a este 
Programa. Na CEM são encontrados equipamentos de utilização em diversas áreas, sendo 
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que vários deles poderão ser utilizados nos projetos do Curso de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão da Inovação, tais como: microscópio eletrônico de varredura, 
microscópio de fluorescência, microscópio óptico com fototubo, citômetro de fluxo, 
espectrofotômetro de fluorescência, espectrofotômetro ultravioleta-visível, ressonância 
magnética nuclear, espectrofotômetro infra-vermelho, cromatografia líquida e gasosa (LC-
MS, GC-MS, HPLC), centrífuga de supervelocidade refrigerada, ultrafreezer vertical, entre 
outros. 
 
A UFABC possui, ainda, um supercomputador que é o maior no seu padrão na América 
Latina (2007). Esse equipamento se destaca pelo uso da tecnologia NUMAflex que 
propicia performance inigualável em processos paralelos. As descrições técnicas do 
equipamento são: 1) Sistema SGI Altix 4700 com 68 processadores dual-core de 1.4 
GHz/12 MB cache Intel Itanium 2 (136 cores no total), 272 GB de memória RAM, 2 
discos rígidos 300 GB 15 KRPM SAS, leitor de DVD-ROM, 5 PCIX slots, 2 GigE ports, 
rack de 42 U's; 2) Conjunto de softwares: Sistema operacional SUSE Linux Enterprise 
Server 10, programa SGI Propack 5, programa Intel C++ Compiler com 5 licenças 
flutuantes, programa Intel Fortran Compiler com 5 licenças flutuantes, programa Intel 
MKL Cluster Edition com 2 licenças para usuários simultâneos, programa Intel Vtune com 
2 licenças flutuantes e licença de uso de programa PBS PRO Batch Scheduler para 140 
processadores; 3) Sistema de armazenamento InfiniteStorage modelo IS350 com 
controladora dual RAID, 48 discos 500GB SATA2 (24 TB raw), rack 40U's e Sistema de 
armazenamento modelo IS120 com (12) discos 300 GB SAS; 4) No Break 18 kVA modelo 
Powerware 9170+; 5). Custo no Brasil: R$2.046.000,00 (Dois milhões e quarenta e seis 
milreais), este valor inclui a manutenção e instalação. 
 
Além do supercomputador, a UFABC conta com um cluster de computadores com 5 nós, 
cada um contendo 2 processadores Intel Xeon dual core e 4 GB de memória RAM, 1.5 TB 
de espaço em disco. Isso totaliza 20 cores de processamento. Um outro Cluster Cromo é 
constituído por13 Pentium Xeons: Um Front-end com quatro núcleos de processamento e 4 
GBytes de memória, o qual faz a interface com a internet e com os usuários. Os outros 
doze nós são utilizados para processamento dos cálculos. Sendo sete nós com quatro 
núcleos de processamento e 4 GBytes de memória, e cinco deles, com oito núcleos de 
processamento e 16 GBytes de memória. Somando um total de 72 processadores (cores) e 
112 GBytes de memória. O cluster está atualmente passando por um upgrade de memória e 
em breve estará com 140 GBytes de memória RAM 

13. Biblioteca 

13. 1 Caracterização do acervo 
 
A UFABC encontra-se em processo de implantação e, também a Biblioteca, se amplia a 
cada dia (espaço físico e acervo). Trata-se de uma biblioteca central em Santo André e uma 
biblioteca setorial em São Bernardo do Campo, abertas também à comunidade externa. 
Atualmente presta atendimento para uma comunidade cerca de 9000 usuários. Já se 
encontra em estágio inicial de construção o Bloco C do campus Santo André, destinado a 
abrigar a Biblioteca, teatro e auditórios para toda a comunidade. O Comitê de Bibliotecas 
conta com um representante de cada Centro, além de convidados das Pró-Reitorias de 
Graduação e Pós-Graduação, sendo que todos esses colaboram nas decisões relativas 



Universidade Federal do ABC (UFABC) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Pós-Graduação em Engenharia & Gestão da Inovação 

aos serviços e produtos oferecidos pela Biblioteca e o desenvolvimento de coleções. 
A coleção da Biblioteca é composta por livros, recursos audiovisuais (DVDs, CDROMS), 
softwares, e anais de congressos e outros eventos. Os acervos dos campi são compostos 
como exposto abaixo: 
Em Santo André: 3848 títulos e 38157 volumes; 
Em São Bernardo: 3102 títulos e 8953 volumes. 
De acordo com a as áreas de conhecimento do CNPq, os acervos estão assim distribuídos: 
- Ciências Agrárias: 53 títulos (184 exemplares) 
- Ciências Biológicas: 1118 títulos (4104 exemplares) 
- Ciências Exatas e da Terra: 6218 títulos (17943 exemplares) 
- Ciências Humanas: 3876 títulos (9703 exemplares) 
- Ciências Sociais Aplicadas: 1596 títulos (4440 exemplares) 
- Ciências da Saúde: 227 títulos (724 exemplares) 
- Engenharias: 2477 títulos (7267 exemplares) 
- Linguística, Letras e Artes: 994 títulos (1883 exemplares) 
- Outros: 393 títulos (862 exemplares) 
A UFABC participa, na qualidade de universidade pública, do Portal de Periódicos da 
CAPES, que oferece acesso a textos selecionados em mais de 15.500 publicações 
periódicas internacionais e nacionais. A Biblioteca conta com pessoal qualificado para 
auxiliar a comunidadeacadêmica no uso dessas ferramentas. Todo o corpo docente e os 
corpos discentes de Graduação e Pós-Graduação têm acesso ao Portal de Periódicos da 
CAPES através de uma conexão de rede de alta velocidade através da RNP. A comunidade 
também pode acessar outros serviços disponíveis através do Portal da Biblioteca: COMUT; 
E-books; Normas Técnicas (ABNT). A biblioteca da Universidade Federal do ABC 
disponibiliza aos seus usuários um sítio de internet com diferentes finalidades, facilitando a 
reserva e consulta de obras, no endereço http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/ 
Projetos desenvolvidos pela Biblioteca: 
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFABC; 
- Repositório Digital da UFABC - Memória Acadêmica; 
- projeto cultural intitulado Biblioteca Viva 
 
Convênios: A Biblioteca desenvolve atividades em cooperação com outras instituições, 
externas à UFABC, em forma de parcerias, compartilhamentos e cooperação técnica. 
- IBGE: com o objetivo de ampliar, para a sociedade, o acesso às informações produzidas 
pelo IBGE, a Biblioteca firmou, em 26 de agosto de 2007, um convênio de cooperação 
técnica com o Centro de Documentação e Disseminações de Informações do IBGE. 
- EEB – Empréstimo Entre Bibliotecas: Esse serviço estabelece um convênio de 
cooperação que potencializa a utilização do acervo das instituições universitárias 
participantes. A Biblioteca da UFABC já firmou convênio com as faculdades e institutos 
pertencentes à USP. 
Encontra-se, em fase de negociação, a proposta de convênios para EEB com mais cinco 
instituições (ITA, FEI, Instituto Mauá de Tecnologia, Fundação Santo André e IMES). 
 
As bibliotecas da UFABC são mantidas com recursos próprios e recursos externos, 
provenientes de agências de fomento. Exemplo interessante é o da superação da meta de 
aquisição de títulos em 2010, que foi possível graças à utilização de recursos inscritos em 
"Restos a Pagar" ao final de 2009, além de recursos descentralizados na ação 8551 – 
Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior. Um 
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exemplo de aquisição de títulos com recursos externos é o da chamada "FAP-Livros" da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A UFABC participa 
regularmente das chamadas FAP-Livros, com o objetivo de ampliar e incrementar a 
qualidade do acervo de suas bibliotecas. 
Recursos Humanos: 
- Em Santo André: cinco bibliotecários; 19 assistentes de administração e sete estagiários; 
- Em São Bernardo: um bibliotecário; três assistentes de administração e três estagiários; 
As duas bibliotecas prestam atendimento aos usuários de segunda à sexta-feira, das 08h às 
22h e aos sábados, das 08h às 13h30. 
Infraestrutura para consulta e estudo: 
- Em Santo André: seis terminais de consulta e 114 assentos para estudo em 720 m² de 
área; 
- Em São Bernardo: dois terminais de consulta e 12 Assentos para estudo em 146 m² de 
área. 
Já se encontra em estágio final de construção o Bloco C do campus Santo André, destinado 
a abrigar a Biblioteca, teatro e auditórios para toda a comunidade. 


