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EDITAL	Nº	01/2021

 

A Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação – Modalidade Ensino a Distância da Escola de
Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), com sede na Av. Universitária, n. 1488, quadra 86, bloco A, 3º piso, CEP: 74.605-010, Setor Leste
Universitário na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, telefone (62) 3209 6070,  https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao, torna
público o edital do processo seletivo de candidatos ao preenchimento de vagas do referido curso.

 

1. INFORMAÇÕES	GERAIS

1.1. O	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu 	MBA	em	Design	Thinking 	e	 Inovação	–	Modalidade	Ensino	a	Distância tem	como	público	alvo
profissionais 	graduados 	em	 todas 	as 	áreas 	do 	conhecimento 	que 	 tenham	 interesse 	em	alavancar 	 sua 	carreira 	por 	meio 	de 	capacitação 	e/ou 	de
aperfeiçoamento	na	área	de	Design	Thinking	e	inovação.	A	oferta	do	curso	será	100%	online	por	meio	de	um	Ambiente	Virtual	de	Aprendizagem,	no
período	de	31	de	janeiro	de	2022	a	31	de	julho	de	2023	(18	meses),	prorrogável	até	30	de	janeiro	de	2024.	O	Curso	é	estruturado	em	módulos	e	ujliza
as	metodologias	ajvas	de	Aprendizagem	Baseada	em	Problemas	(ABP)	e	de	Aprendizagem	Baseada	em	Projetos	(ABPj),	com	ajvidades	assíncronas	em
datas	pré-estabelecidas,	de	tal	forma	que	a	parjcipação	síncrona	dos(as)	estudantes	será	obrigatória	apenas	na	aula	magna	e	no	úljmo	encontro	de
cada	módulo	do	Curso.

 

2. DAS	VAGAS

2.1. O	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design	Thinking	(MBADTI)	–	Modalidade	Ensino	a	Distância	(EaD),	turma	2022-2023,	é
indicado	a	profissionais	portadores	de	diplomas	de	nível	superior	reconhecidos	pelo	MEC,	de	todas	as	áreas	do	conhecimento.

2.2. Serão	oferecidas	334	(trezentos	e	trinta	e	quatro	vagas)	vagas,	sendo	34	(trinta	e	quatro)	vagas	destas	serão	desjnadas	aos	servidores	da
UFG,	preenchidas	conforme	previsto	no	Art.	9º	da	Resolução	–	CONSUNI	nº.	07/1996.

2.3. O	número	mínimo	de	vagas	a	serem	preenchidas	e	aprovadas	no	processo	selejvo	é	de	300	(trezentas)	vagas,		sem	computar	as	vagas
preenchidas	por	servidores	da	UFG.

2.4. Não	sendo	preenchida	a	cota	interna	de	vagas	da	UFG,	as	mesmas	poderão	ser	disponibilizadas	ao	público	em	geral,	desde	que	haja
demanda	selecionada	e	não	contemplada.

2.5. Os	critérios	e	procedimentos	de	seleção	deste	Edital	aplicam-se	para	todos(as)	os(as)	candidatos(as).

 

3. DA	INSCRIÇÃO

3.1. As	inscrições	serão	realizadas	de	5	de	novembro	de	2021	a	23	de	novembro	de	2021,	e	serão	encerradas	às	23h59min	do	dia 	23	de
novembro	de	2021.

3.2. A	inscrição	no	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA 	em	Design	Thinking 	 (MBADTI)	–	Modalidade	Ensino	a	Distância	(EaD),	turma
2022-2023, 	deverá 	 ser 	 realizada 	exclusivamente 	via 	 internet 	por 	meio 	de 	uma	conta 	G-mail 	própria 	 do(da) 	 candidato(a) 	que 	deve 	preencher 	o
Formulário	de	Inscrição	no	Processo	SeleQvo	do	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação	na	forma	do	formulário	insjtucional	Google	Forms	disponível	em
hqps://forms.gle/NdVjaSVPzE5j1i9XA.

3.3. 	No	ato	da	inscrição,	os(as)	candidatos(as)	deverão:

a) Preencher	todos	os	campos	do	Formulário	de	Inscrição	no	Processo	SeleQvo	do	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação.

b) Enviar	um	único arquivo	em	formato pdf	contendo:

I	- o	escaneamento	do	histórico	escolar;	e

II	- o 	escaneamento	dos 	documentos 	necessário 	para 	a 	comprovação	do	currículo, 	a 	serem	usados 	na 	Etapa	de	Seleção	do
Processo	Selejvo	do	Curso.

3.4. O 	preenchimento 	 completo 	do 	Formulário 	de 	 Inscrição 	no 	Processo 	 SeleQvo 	do 	MBA 	em	Design 	 Thinking 	 e 	 Inovação 	 requer 	 a
autopontuação	realizada	pelo(a)	candidato(a)	no	formulário	insjtucional	Google	Forms	disponível	em	hqps://forms.gle/NdVjaSVPzE5j1i9XA,	por	meio
do	seu	e-mail	G-mail,	para	posterior	verificação	pela	Comissão	de	Seleção	através	do	Sistema	de	Pontos.
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3.5. Não	será	permijdo	anexar	qualquer	documentação	posteriormente	ao	fim	do	prazo	de	inscrições	estabelecido	neste	Edital.

3.6. A	inscrição	implica	o	conhecimento	e	aceitação	das	condições	estabelecidas	pela	UFG	neste	Edital,	das	quais	o(a)	candidato(a)	não	poderá,
em	hipótese	alguma,	alegar	desconhecimento.

3.7. O(A)	candidato(a)	será	nojficado	da	homologação	de	sua	inscrição	por	meio	de	publicação	dos(as)	candidatos(as)	inscritos	no	site	do
Curso	na	Internet,	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

3.8. A	UFG	não	se	responsabilizará	por	solicitação	de	inscrição	não	efejvada	por	mojvos	de	ordem	técnica,	falhas	e	congesjonamento	de
linhas	de	comunicação	ou	outros	fatores	técnicos	que	impossibilitarem	a	transferência	dos	dados,	nem	por	falhas	de	impressão	de	documentos,	salvo
quando	a	causa	de	tais	fatos	tenha	origem	na	UFG.

3.9. O(A)	candidato(a)	será	responsável	pelas	informações	prestadas	no	ato	da	inscrição,	dispondo	a	UFG	do	direito	de	excluir	do	processo
selejvo,	a	qualquer	momento,	aquele	que	não	preencher	o	formulário	da	inscrição	online	de	forma	completa	e/ou	que	fornecer	documentos	ilegíveis	ou
dados	comprovadamente	inverídicos.

3.10. Não	será	cobrada	taxa	de	inscrição.

3.11. Quaisquer	dúvidas	poderão	ser	sanadas	por	meio	do	endereço	mbadj.emc@ufg.br.

3.12. Os	portadores	de	xtulos	de	Curso	Superior	e/ou	Graduação	objdos	no	exterior,	deverão	apresentar	o	documento	de	reconhecimento	dos
mesmos,	termo	de	acordo	ou	tratado	internacional.

 

4. DO	PROCESSO	SELETIVO

4.1. O	processo	selejvo	para	o	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design	Thinking	(MBADTI)	–	Modalidade	Ensino	a	Distância	(EaD),
turma	2022-2023,	será	desenvolvido	por	uma	Comissão	de	Seleção,	designada	pelo	Conselho	Diretor	da	Escola	de	Engenharia	Elétrica,	Mecânica	e	de
Computação	(EMC),	de	acordo	com	o	Regulamento	do	Curso	e	com	os	procedimentos	definidos	neste	Edital.

4.2. O	processo	selejvo	será	desenvolvido	na	Escola	de	Engenharia	Elétrica,	Mecânica	e	de	Computação	da	UFG.

4.3. O	processo	selejvo	dos(as)	candidatos(as)	será	efetuado	em	duas	etapas:	(i)	Etapa	de	Homologação	das	Inscrições;	e	(ii)	Etapa	de	Seleção.

4.4. A	Etapa	de	Homologação	das	Inscrições	consisjrá	na	verificação	do	preenchimento	completo	do	Formulário	de	Inscrição	no	Processo
SeleQvo	do	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação	e	a	entrega	de	todos	os	documentos	solicitados	neste	Edital.

4.5. Serão	homologadas	as	inscrições	dos	candidatos	que	jverem	preenchido	completamente	o	Formulário	de	Inscrição	no	Processo	SeleQvo
do	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação	e	entregue	todos	os	documentos	necessários	para	a	comprovação	da	autopontuação	realizada	pelo	candidato
no	ato	da	inscrição,	conforme	este	Edital.	

4.6. A	Etapa	de	Seleção	consisjrá	na	verificação	e	validação	da	autopontuação,	realizada	pelos	candidatos	no	ato	da	inscrição	conforme	este
Edital,	e	na	classificação	dos	candidatos	em	ordem	decrescente	de	suas	respecjvas	pontuações	por	meio	de	um	Sistema	de	Pontos;

4.7. O	Sistema	de	Pontos	adotado	neste	Edital	atribui	a	cada	candidato:

a) de	0	a	100	(cem)	pontos	proporcionalmente	ao	valor,	expresso	na	escala	de	0	a	10,0,	da	média	global	do(a)	candidato(a)	em	seu
histórico	escolar;

b) 20	 (vinte) 	pontos 	para 	cada 	ano 	de 	experiência 	profissional devidamente 	 comprovada 	pelo(a) 	 candidato(a), 	 limitando-se 	esta
pontuação	ao	máximo	de	100	(cem)	pontos;

c) 20	(vinte)	pontos	para	cada	parjcipação	devidamente	comprovada	do(a)	candidato(a)	em	projetos	de	pesquisa,	projetos	de	ensino,
projetos	de	extensão	e/ou	projetos	de	inovação	durante	a	sua	formação	de	graduação,	limitando-se	esta	pontuação	ao	máximo	de	60
(sessenta)	pontos;

d) e	20	(vinte)	pontos	para	cada	período	de	seis	meses	de	parjcipação	devidamente	comprovada	do(a)	candidato(a)	em	Programas	de
Intercâmbio	em	Universidades	no	exterior,	limitando-se	esta	pontuação	ao	máximo	de	40	(quarenta)	pontos.

4.8. A	nota	final	do(a)	candidato(a)	corresponderá	ao	número	de	pontos	devidamente	validados	e	atribuídos	ao(à)	candidato(a)	pela	Comissão
de	Seleção	a	parjr	da	verificação	da	autopontuação	realizada	pelos(as)	candidatos(as)	no	ato	da	inscrição	conforme	este	Edital.

4.9. Serão	considerados(as)	aprovados(as)	todos(as)	os(as)	candidatos(as)	com	pontuação	maior	ou	igual	a	50	(cinquenta	pontos).

4.10. Os(As)	candidatos(as)	serão	selecionados(as)	em	primeira	chamada	seguindo	rigorosamente	a	ordem	decrescente	de	suas	respecjvas	
notas	finais	até	o	preenchimento	das	vagas	disponíveis.

4.11. 	Os(As)	candidatos(as)	aprovados(as)	não	selecionados(as)	em	primeira	chamada	integrarão	uma	lista	de	espera	para	o	preenchimento,
em	chamadas 	 subsequentes, 	da 	vagas 	alocadas 	a 	 candidatos(as) 	que 	não 	jverem	efejvado 	 sua 	matrícula 	no 	prazo 	especificado 	no 	cronograma
apresentado	no	Anexo	I.

4.12. As	vagas	disponibilizadas	a	servidores(as)	da	UFG	serão	preenchidas	conforme	a	classificação	dos(as)	candidatos(as)	inscritos(as)	como
servidores(as)	da	UFG,	conforme	os	critérios	descritos	nos	itens	4.1	a	4.11	deste	Edital.

4.13. As	vagas	disponibilizadas	a	servidores(as)	da	UFG	que	não	jverem	sido	preenchidas	por	insuficiência	de	candidatos(as)	desta	categoria,
serão	disponibilizadas	para	preenchimento	pelos(as)	candidatos(as)	aprovados(as)	que	não	jverem	se	inscrito	como	servidores(as)	da	UFG,	conforme	a
ordem	decrescente	das	notas	finais	dos(as)	candidatos(as).

4.14. Em	caso	de	empate,	será	ujlizado	como	primeiro	critério	de	desempate	a	pontuação	objda	pelo(a)	candidato(a)	no	histórico	escolar.
Como	segundo	critério	de	desempate,	será	ujlizada	a	experiência	profissional	do	candidato(a).	Como	terceiro	critério	de	desempate,	será	ujlizada	a
idade	dos(as)	candidatos(as).	Persisjndo	o	empate,	um	sorteio	será	realizado	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

4.15. O	resultado	preliminar	da	Etapa	de	Seleção	do	processo	selejvo	será	publicado	no	site	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em
Design	Thinking	(MBADTI)	na	Internet,	conforme	o	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

4.16. O	prazo	para	os(as)	candidatos(as)	apresentarem	recursos	contra	o	resultado	preliminar	da	Etapa	de	Seleção	do	processo	selejvo	é	de	24
horas	à	parjr	da	publicação	desse	resultado	no	site	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design	Thinking	(MBADTI)	na	Internet.

4.17. Após	as	respostas	aos	recursos	contra	o	resultado	preliminar,	o	resultado	final	do	processo	selejvo	será	homologado	pelo	Conselho
Diretor	da	Escola	de	Engenharia	Elétrica,	Mecânica	e	de	Computação	e	divulgado	no	site	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design	Thinking
(MBADTI)	na	Internet	hqps://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao,	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.
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4.18. No	resultado	final 	do	processo 	selejvo	constarão	os 	nomes	e 	notas 	finais 	de 	 todos 	os(as) 	candidatos(as) 	aprovados(as) 	em	ordem
decrescente	das	respecjvas	notas	finais, 	sendo	indicados(as)	aqueles(as)	convocados(as) 	para	realizarem	suas	matrículas	e	aquelas(as) 	em	lista	de
espera.

 

5. DO	CADASTRO,	DA	MATRÍCULA	E	DAS	CHAMADAS	SUBSEQUENTES

5.1. As	matrículas	em	primeira,	segunda	e	terceira	chamadas	serão	realizadas	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

5.2. No	ato	da	matrícula,	os(as)	candidatos(as)	selecionados(as)	deverão,	por	meio	de	seus	próprios	e-mails	G-mail:

a) Preencher	o	Formulário	de	Matrícula:	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação 	por	meio	do	formulário	insjtucional	Google	Forms
único	hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	II.

b) Assinar	eletronicamente	o	Termo	de	Responsabilidade	de	Acesso	às	Aulas	por	Meio	de	Ensino	a	Distância	por	meio	do	formulário
insjtucional	Google	Forms	único	hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	III;

c) Assinar	eletronicamente	o	Termo	de	Responsabilidade	de	ComparQlhamento	dos	Conteúdos,	Relatórios	de	Sínteses,	Relatórios	de
Projetos 	 e 	Outras 	 Produções 	 por 	meio 	 do 	 formulário 	 insjtucional 	Google 	 Forms 	único 	hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,
conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	IV;

d) Assinar	eletronicamente	o	Termo	de	ConsenQmento	Livre	e	Esclarecido	(TCLE)	por	meio	do	formulário	insjtucional	Google	Forms
único	hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	V;

e) Assinar	eletronicamente	o	Termo	Adesão	às	PolíQcas	de	Uso	de	Dados	e	Privacidade	por	meio	do	formulário	insjtucional	Google
Forms	único	hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	VI;

f) Assinar	eletronicamente	o	Termo	de	Compromisso	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design	Thinking 	e	Inovação
(MBADTI) 	– 	Modalidade 	Ensino 	a 	Distância 	 (EAD), 	Turma	2022-2023 	 	por 	meio 	do 	 formulário 	 insjtucional 	Google 	Forms 	único
hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	VII;

g) Enviar	por	meio	do	formulário	 insjtucional	Google	Forms	único	hqps://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9,	um	único	arquivo	em
formato	pdf	contendo	cópias	escaneadas	dos	seguintes	documentos:

I	- documento 	 de 	 idenjdade 	 (RG 	 ou 	 outro 	 documento 	 expedido 	 por 	 órgão 	 público 	 que, 	 por 	 Lei 	 Federal, 	 é 	 válido 	 como
idenjdade);

II	- CPF,	caso	não	conste	no	RG;

III	- comprovante	de	endereço;

IV	- diploma	ou	declaração	de	conclusão	de	Curso	de	Graduação	reconhecido	pelo	MEC;

V	- histórico	escolar;

VI	- cerjdão	de	casamento,	caso	haja	alteração	no	nome	do	candidato(a);

h)	Encaminhar	um	arquivo	em	formato	pdf	contendo	a	cópia	escaneada	do	comprovante	de	pagamento	da	taxa	de	matrícula,	para	o
seguinte	e-mail:	mbadj.emc@ufg.br.

5.3. O(A)	próprio(a)	candidato(a)	aprovado(a)	e	selecionado(a)	deverá	providenciar	a	emissão	do	boleto	da	taxa	de	matrícula	no	valor	de	R$
199,00	(cento	e	noventa	e	nove	Reais)	no	site da	da	FUNAPE	na	Internet,	devidamente	publicado	no	site	do	Curso	na	Internet,	hqps://www.emc.ufg.br
/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao,	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

5.4. A	vaga	alocada	a	algum(a)	candidato(a)	selecionado(a)	que,	por	qualquer	mojvo,	não	efetuar	o	pagamento	nos	prazos	estabelecidos	no
Anexo	I	deste	Edital,	será	alocada	ao(à)	candidato(a)	imediatamente	subsequente	na	lista	de	classificação.

5.5. A	lista	dos(as)	candidatos(as)	classificados(as)	e	em	lista	de	espera	em	cada	chamada	serão	publicadas	no	site	do	Curso	na	Internet,
hqps://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao,	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

5.6. As	vagas	não	preenchidas	mediante	a	efejvação	da	matrícula	pelos(as) 	candidatos(as) 	selecionados(as) 	em	primeira	chamada	serão
disponibilizadas	para	preenchimento	por	meio	de	duas	chamadas	subsequentes	pelos(as)	candidatos(as)	aprovados(as)	elencados	na	lista	de	espera,
obedecida	a	ordem	de	classificação,	conforme	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

5.7. As	informações	prestadas	serão	de	inteira	responsabilidade	do(a)	candidato(a),	dispondo	a	insjtuição	do	direito	de	excluir	do	processo
selejvo	aquele	que	não	preencher	o	formulário	de	forma	completa	e	legível	e/ou	fornecer	dados	comprovadamente	inverídicos.

5.8. Em	hipótese	nenhuma	será	permijda	a	matrícula	condicional	ou	extemporânea.

5.9. O(a)	candidato(a)	selecionado(a)	que	não	efejvar	a	sua	matrícula	por	falta	da	documentação	exigida	ou	falta	de	envio	do	comprovante	de
pagamento	nos	prazos	esjpulados	no	Anexo	I	deste	Edital,	perderá	o	direito	à	vaga	no	Curso.

5.10. Somente	será	efejvamente	matriculado	no	Curso	o	candidato	selecionado	que	comprove	ter	concluído	Curso	Superior	devidamente
reconhecido	pelo	MEC.	Em	qualquer	momento,	caso	seja	comprovado	que	o	diploma	de	graduação	apresentado	na	matrícula	não	seja	verdadeiro	ou
concluído 	 depois 	 do 	 início 	 deste 	 curso, 	 haverá 	 o 	 desligamento 	 imediato 	 do 	matriculado, 	 sendo 	 que 	 não 	 haverá 	 devolução 	 dos 	 valores 	 pagos
anteriormente.

5.11. Em	hipótese	nenhuma	haverá	devolução	de	taxa	de	matrícula.

5.12. Não	será	permijdo	o	trancamento	de	matrícula.

5.13. O(A) 	contratante	matriculado(a) 	no	Curso	poderá	efetuar 	o 	cancelamento	de	sua	parjcipação	em	qualquer 	tempo, 	sendo	para	 isto
necessária	prévia	comunicação	com	trinta	dias	de	antecedência	à	Secretaria	do	Curso,	por	escrito	para	o	e-mail	mbadj.emc@ufg.br,	e	o(a)	contratante
deve	ter	pago	todas	as	mensalidades	até	o	mês	corrente.	Não	ocorrendo	o	referido,	ficará	o	inadimplente	sujeito	à	cobrança	do	valor	devido	pelas	regras
da	FUNAPE,	conforme	o	termo	de	compromisso	assinado	pelo(a)	contratante.	Somente	a	parjr	da	data	de	recebimento	da	mensagem	é	que	haverá	a
paralisação	da	cobrança	das	mensalidades,	sendo	que	não	haverá	devolução	dos	valores	pagos	anteriormente.

5.14. O 	 calendário 	de 	ajvidades 	do 	Curso 	 (Cronograma 	do 	Curso) 	 será 	publicado 	no 	 site 	do 	Curso 	na 	 Internet, hqps://www.emc.ufg.br
/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao,	conforme	Anexo	VIII.	Qualquer	alteração	de	datas	aprovada	pela	Coordenação	do	Curso	será	informada
com	pelo	menos	um	mês	de	antecedência.

5.15. Para	efejvar	a	matrícula,	o(a)	candidato(a)	selecionado(a)	em	cada	uma	das	chamadas	de	matrículas	deverá	enviar	cópias	autenjcadas
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dos	documentos	listados	acima,	no	item	5.2g,	por	meio	de	correspondência	registrada,	postada	até	o	dia	30	de	abril	de	2022	e	endereçada	à	Secretaria
do	Curso	de	Especialização	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação,	Escola	de	Engenharia	Elétrica,	Mecânica	e	de	Computação,	Av.	Universitária,	n.º	1488,
quadra	86,	Setor	Leste	Universitário,	CEP:	74605-010,	Goiânia-GO.

5.16. Alternajvamente,	as	cópias	~sicas	dos	documentos	descritos	no	item	5.15	poderão	ser	entregues	pessoalmente 	e 	autenjcadas	pelo
Secretário	do	Curso	à	parjr	dos	documentos	originais 	na	Secretaria 	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu 	MBA	em	Design	Thinking 	 e 	 Inovação,
mediante	agendamento	prévio	por	meio	de	mensagem	enviada	ao	e-mail	mbadj.emc@ufg.br	até	o	dia	30	de	abril	de	2022.

5.17. O	ônus	financeiro	das	cópias	autenjcadas	da	documentação	para	efejvação	da	matrícula	é	de	responsabilidade	do(a)	contratante.

 

6. DO	INVESTIMENTO

6.1. Será	feito	pelo(a)	o(a)	contratante	um	invesjmento	no	valor	de	R$	3.781,00	(três	mil,	setecentos	e	oitenta	e	um	Reais)	dividido	em	dezoito
(18)	parcelas	iguais	de	R$	199,00	(cento	e	noventa	e	nove	Reais),	e	mais	a	taxa	de	matrícula	de	igual	valor.

6.2. O	dia	10	(dez)	de	cada	mês	é	considerado	a	data	de	vencimento	das	parcelas,	sendo	que	a	data	da	primeira	mensalidade	é	dia	10	de
fevereiro	de	2022,	e	a	data	da	úljma	mensalidade	é	dia	10	de	julho	de	2023.

6.3. Não	haverá	desconto	para	pagamento	à	vista	e/ou	antecipação	das	parcelas.

 

7. CRONOGRAMA

7.1. Todos	os	resultados	das	etapas	do	processo	selejvo	serão	publicados	no	site	do	Curso	na	Internet,	hqps://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-
em-design-thinking-e-inovacao,	e	obedecerão	ao	cronograma	apresentado	no	Anexo	I.

 

8. LEI	GERAL	DE	PROTEÇÃO	DE	DADOS

8.1. É 	políjca	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu 	MBA	em	Design	Thinking 	e 	 Inovação	– 	Modalidade	Ensino	a 	Distância 	 respeitar 	a
privacidade	dos	seus	candidatos	e	dos	estudantes	nele	matriculados	em	relação	a	qualquer	informação	que	tenha	sido	por	coletada	pelo	curso	via
formulário	eletrônico	em	respeito	à	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	(Lei	nº	13.709,	de	14	de	agosto	de	2018).

 

9. MAIS	INFORMAÇÕES	SOBRE	O	CURSO

9.1. O	Curso	tem	como	objejvos	principais:

a) Oferta	do	Curso	100%	online,	com	destaque	para	ajvidades	assíncronas,	pré-programadas,	de	tal	forma	em	que	o	estudante	possa
realizá-las	no	seu	próprio	ritmo,	não	sendo	necessário	que	os	estudantes	e	os	professores	estejam	conectados	ao	mesmo	tempo	para
que	as	tarefas	sejam	realizadas.	Por	outro	lado,	a	oferta	de	quatro	encontros	síncronos	em	cada	módulo	em	datas	pré-estabelecidas,
tem	o	intuito	de	ajudar	os	estudantes	do	Curso,	sendo	que	a	parjcipação	dos	estudantes	é	obrigatória	na	aula	magna	e	no	úljmo
encontro	de	cada	módulo.

b) Oferta	do	Curso	no	formato	de	6	(seis)	eixos	temájcos,	ao	invés	de	disciplinas	isoladas:	(a)	Eixo	Projeto;	(b)	Eixo	Comum:	Design
Thinking;	(c)	Eixo	1:	Design	Thinking	e	Humanidades;	e	Design	Thinking	e	Tecnologia;	(d)	Eixo	2:	Design	Thinking	e	Gerenciamento	de
Projetos;	e	Design	Thinking	e	Logísjca;	(e)	Eixo	3:	Design	Thinking	e	Finanças;	e	Design	Thinking	e	Propriedade	Intelectual;	e	(f)	Eixo
Formação	de	Professores.

c) Carga	horária	ofertada	diversificada	em	nove	módulos,	sendo	que	a	carga	horária	mínima	exigida	para	a	conclusão	do	Curso	pelo
estudante	é	de	360	(trezentos	e	sessenta	horas),	distribuídas	da	seguinte	forma:	60	(sessenta)	horas,	obrigatoriamente	pertencentes	ao
Eixo	Comum:	Design	Thinking;	300	(trezentas)	horas	computadas	por	módulos	distribuídos	nos	demais	Eixos;	e	32	(trinta	e	duas)	horas
referentes	à	aprovação	pela	Banca	de	Defesa	de	Projeto	no	Eixo	Projeto.	Apesar	desta	escolha,	os(as)	estudantes	são	incenjvados
concluir	todos	os	módulos,	incluindo	os	dois	módulos	do	Eixo	de	Formação	de	Professores,	um	diferencial	na	formação	na	carreira	para
o	exercício	da	docência	e	liderança	no	treinamento	de	equipes	e	clientes	nas	empresas.

d) Orientação	de	quíntuplas	dos	estudantes	por	um	professor	orientador	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu 	MBA	em	Design
Thinking	e	Inovação,	de	forma	assíncrona	ao	longo	do	Curso,	ujlizando	a	metodologia	ajva	de	APBj,	com	o	objejvo	de	elaboração	de
um	capítulo	de	livro	no	Eixo	Projeto.

e) Confecção	e	publicação	de	livros	eletrônicos	com	os	roteiros	de	ABP	e	de	ABPj	para	cada	módulo	do	Curso	de	Especialização	Lato
Sensu	MBA	em	Design	Thinking	e	Inovação.

f) Publicação	de	livro	eletrônico	com	os	capítulos	de	livro	dos	estudantes	aprovados	pelas	bancas,	após	defesa	e	finalização	de	uma
determinada	turma.

9.2. O	Curso	ujliza	as	metodologias	ajvas	de	Aprendizagem	Baseada	em	Problemas	(ABP)	e	de	Aprendizagem	Baseada	em	Projetos	(ABPj),
sendo	que	os	problemas	e	os	projetos	estão	relacionados	com	as	áreas	das	Humanidades,	Gerenciamento	de	Projetos,	Finanças,	Tecnologia,	Propriedade
Intelectual,	Logísjca	e	Formação	de	Professores.

9.3. O	Curso	será	realizado	por	meio	de	ajvidades	desenvolvidas	no	Ambiente	Virtual	de	Aprendizagem	(AVA)	Google	Sala	de	Aula	e	encontros
síncronos	realizados	por	meio	das	ferramentas	de	comunicação	Google	Meet	e/ou	Zoom.

9.4. Para	cursar	as	disciplinas	é	obrigatório	que	o(a)	estudante	possua	uma	conta	G-mail	própria, 	condições	de	acessar	regularmente	a
internet,	disponibilidade	de	tempo	para	realização	das	ajvidades	propostas	pelos	Professores,	Supervisores	de	Módulos	no	AVA	Google	Sala	de	Aula	e
Tutores(as),	bem	como	parjcipar	dos	síncronos	obrigatórios	e	não	obrigatórios.

9.5. Todas	as	ajvidades	ofertadas	são	coordenadas,	orientadas	e	integradas	pedagogicamente	pelos	Supervisores	de	Módulos,	responsáveis
pela	programação	das	ajvidades	no	AVA	Google	Sala	de	Aula,	a	parjr	da	elaboração	dos	roteiros	dos	problemas	ujlizando	a	metodologia	de	ABP	e
roteiros	de	projetos	ujlizando	a	metodologia	de	ABPj.

9.6. Os	Supervisores	de	Módulos	são	responsáveis	pela	inclusão	de	todo	o	material	didájco	escolhido	e	apontado	pelos	professores	na	ementa
de	um	módulo	(textos, 	arjgos, 	 livros	eletrônicos, 	dissertações	de	mestrado,	teses	de	doutorado,	patentes, 	desenhos	 industriais, 	etc.) 	amplamente
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disponíveis	na	internet	de	forma	gratuita,	respeitando	os	direitos	autorais.

9.7. Os	Professores	Supervisores	de	Módulos	também	têm	um	importante	papel	de	coordenar	as	ajvidades	do	Eixo	de	Projeto,	e	ainda	mediar
soluções	para	os	problemas	pedagógicos	enfrentados	pelos(as)	estudantes	do	Curso.

9.8. A	orientação	de	quíntuplas	dos	estudantes	será	realizada	por	um	professor	orientador	do	Curso	de	forma	assíncrona	ao	longo	do	Curso,
ujlizando	a	metodologia	ajva	de	APBj,	com	o	objejvo	de	elaboração	de	um	capítulo	de	livro	no	Eixo	Projeto.

9.9. Os	estudantes	deverão	fazer	a	defesa	do	projeto	perante	uma	banca	consjtuída	por	três	professores	do	Curso	em	eventos	síncronos,
preferencialmente,	no	17º	ou	18º	mês	do	Curso.	O	prazo	máximo	para	a	defesa	do	projeto	não	pode	ultrapassar	2	(dois)	anos,	conforme	Regulamento
Geral	dos	Cursos	de	Pós-Graduação	Lato	Sensu	da	UFG.

9.10. A	carga	horária	ofertada	é	dividida	em	nove	módulos,	sendo	que	a	carga	horária	mínima	exigida	para	a	conclusão	do	Curso	pelo	estudante
é	de	360	(trezentos	e	sessenta	horas),	distribuídas	da	seguinte	forma:	60	(sessenta)	horas,	obrigatoriamente	pertencentes	ao	Eixo	Comum:	Design
Thinking;	300	(trezentas)	horas	computadas	por	módulos	distribuídos	nos	demais	Eixos;	e	32	(trinta	e	duas)	horas	referentes	à	aprovação	pela	Banca	de
Defesa	de	Projeto	no	Eixo	Projeto.

9.11. Os(As)	estudantes	são	incenjvados(as)	concluir	todos	os	módulos,	incluindo	os	dois	módulos	do	Eixo	de	Formação	de	Professores,	um
diferencial	na	formação	na	carreira	para	o	exercício	da	docência	e	liderança	no	treinamento	de	equipes	e	clientes	nas	empresas.

9.12. Em	carácter	excepcional,	fica	a	critério	dos	professores	de	cada	módulo	considerar	os	produtos	entregues	do	estudante	que	não	esteja
presente 	 na 	 ajvidade 	 síncrona 	obrigatória, 	 bem 	 como 	 realizar 	 uma 	 ajvidade 	de 	 recuperação 	da 	 ajvidade 	 síncrona 	obrigatória 	 perdida 	 pelo(a)
estudante.	Além	disso,	fica	a	critério	dos	professores	de	cada	módulo	aplicar	ajvidades	de	recuperação	para	avaliação	dos	estudantes	(repescagem).

9.13. Não	serão	aceitas	inscrições	sem	o	preenchimento	eletrônico	do	Formulário	de	Inscrição	do	Curso,	conforme	modelo	apresentado	no
Anexo	II.

9.14. O	acesso	aos	conteúdos	das	aulas	por	meio	do	Ensino	a	Distância	(EaD)	somente	é	permijdo	com	a	assinatura	eletrônica	do	Termo	de
Responsabilidade	de	Acesso	às	Aulas	por	Meio	do	Ensino	a	Distância,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	III.

9.15. Todos	os	conteúdos	produzidos	pelos(as)	estudantes	por	meio	dos	Relatórios	de	Sínteses	e	dos	Relatórios	de	Projetos,	bem	como	outras
produções	durante	o	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design	Thinking	(MBADTI)	–	Modalidade	Ensino	a	Distância	(EaD),	turma	2022-2023,
serão	comparjlhadas	com	todos	os	parjcipantes	da	turma	de	forma	anônima,	sendo	que	o	envio	das	produções	será	realizado	semanalmente.

9.16. A	assinatura	eletrônica	do	Termo	de	Responsabilidade	de	Comparjlhamento	dos	Conteúdos,	Relatórios	de	Sínteses,	Relatórios	de	Projetos
e	Outras	Produções	do	Curso	é	obrigatória,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	IV.

9.17. O	Termo	de	Consenjmento	Livre	e	Esclarecido	(TCLE)	sobre	a	Pesquisa	injtulada	“Avaliação	Conjnuada	da	Aplicação	de	Metodologias
Ajvas	nas	Engenharias”,	aprovado	pelo	Comitê	de	Éjca	da	UFG,	deverá	ser	assinado	eletronicamente,	conforme	modelo	apresentado	no	Anexo	V.

9.18. A	assinatura	eletrônica	do	Termo	Adesão	às	Políjcas	de	Uso	de	Dados	e	Privacidade	é	obrigatória,	conforme	modelo	apresentado	no
Anexo	VI.

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1. A	 inscrição	do(a) 	candidato(a) 	 implicará	na	aceitação	das	normas	para	este	processo	selejvo	conjdas	no	site	do	Curso	na	 Internet,
hqps://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao,	e	neste	Edital.

10.2. Acarretará	a	eliminação	do	candidato	do	processo	selejvo,	sem	prejuízo	das	sanções	penais	cabíveis,	a	burla	ou	a	tentajva	de	burla	de
quaisquer	das	normas	definidas	neste	Edital	ou	no	site	do	Curso	na	Internet,	hqps://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao,	bem
como	o	tratamento	incorreto	e/ou	descortês	a	qualquer	pessoa	envolvida	neste	processo	selejvo,	bem	como	à	UFG.

10.3. O	candidato	deverá	manter	atualizado	o	seu	endereço/contatos, 	na	Secretaria 	do	Curso, 	enquanto	esjver	parjcipando	do	processo
selejvo,	bem	como	durante	a	realização	do	Curso.

10.4. Em	nenhuma	hipótese	o(a)	cursista	poderá	marcar	uma	mensagem	recebida	da	equipe	do	Curso	como	“spam”.	Caso	isso	seja	comprovado
pela	Coordenação	de	Curso,	o(a)	cursista	será	excluído	do	Curso	após	apreciação	e	aprovação	do	Conselho	Diretor	da	EMC/UFG.

10.5. O	prazo	de	recurso	aos	resultados	de	qualquer	das	etapas	deste	processo	selejvo	do	Curso	de	Especialização	Lato	Sensu	MBA	em	Design
Thinking	e	Inovação	–	Modalidade	Ensino	a	Distância	será	de	24	(vinte	e	quatro)	horas,	conforme	calendário	apresentado	no	Anexo	I.

10.6. Não	será	permijda	transferência	de	cursistas	de	outros	cursos	da	UFG	para	o	Curso	objeto	deste	processo	selejvo,	assim	como	não	será
permijda	a	transferência	de	cursistas	desse	Curso	para	outros	Cursos	da	UFG.

10.7. Os	casos	omissos	neste	Edital	serão	resolvidos	pelo	Conselho	Diretor	da	Escola	de	Engenharia	Elétrica,		Mecânica	e	de	Computação,	em
primeira	instância.

Goiânia, 5 de novembro de 2021.

 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Pinto Lemos

Coordenador do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em

Design Thinking (MBADTI) – Modalidade Ensino a Distância (EaD)

 

Visto:
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Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira

Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rodrigo	Pinto	Lemos,	Professor	do	Magistério	Superior,	em	05/11/2021,	às	13:20,	conforme	horário	oficial
de	Brasília,	com	fundamento	no	§	3º	do	art.	4º	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de	novembro	de	2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Reinaldo	Gonçalves	Nogueira,	Diretor,	em	05/11/2021,	às	13:42,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	§	3º	do	art.	4º	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de	novembro	de	2020.

A	autenjcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hqps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	2467756	e	o	código	CRC	2BA9E136.

Referência:	Processo	nº	23070.032147/2021-73 SEI	nº	2467756
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