EDITAL Nº 06/2021-PROEX/UEA
A Escola Superior de Ciências Sociais (ESO) através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários (PROEX), torna público o presente edital de seleção de discentes para efetuar
atividades de operacionalização Ciclo I, do Laboratório de Práticas de Gestão, Inovação e
Empreendedorismo, atuando como multiplicadores das ferramentas e práticas de gestão para
empresários/empreendedores da comunidade em geral, sob a supervisão técnica dos professores
mentores responsáveis pelo projeto de implantação e operação do laboratório, cadastrado no
SISPROJ sob nº 71741.
1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO
1.1. O projeto objetiva estruturar o ambiente físico destinado ao Laboratório de Gestão da
Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), aproveitando a infraestrutura física e tecnológica
presente no Curso de Administração, para a proporcionar um microambiente que possibilite a
execução de atividades práticas de gestão, inovação e empreendedorismo, proporcionando aos
alunos do Curso de Administração a práxis real, na qual possam desenvolver as habilidades
exigidas na matriz curricular de sua formação acadêmica
1.2. Busca também oportunizar à comunidade (empresários e empreendedores em geral) o
acesso às ferramentas e práticas de gestão para que possam operar melhor seus
empreendimentos.
2. DA METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO
2.1. O laboratório conta com coordenação de quatro professores que irão orientar e
supervisionar grupos de alunos nas práticas de gestão e apoio aos empresários/empreendedores
que se inscreverem no projeto, cada um em uma área específica, conforme quadro 1.
Quadro 1 – Professores gestores do laboratório e suas áreas de atuação
DOCENTE
ÁREA DE ATUAÇÃO
Prof. Sálvio de Castro e Costa Rizzato

Empreendedorismo e Inovação

Prof. Clairton Fontoura Ferret

Gestão de Pessoas e liderança

Profa. Andrea Lanza Cordeiro de Gestão Ambiental, Políticas Públicas e
Souza
sustentabilidade em economia circular
Prof. André Luiz Nunes Zogahib
Empreendedorismo social e Políticas públicas para
fomento a negócios.
2.2. As ações serão divididas em ciclos, no qual um número limitado de alunos poderá se
dedicar, por um ciclo inteiro, na orientação e multiplicação de conhecimentos de práticas
gerenciais para o grupo de empresários/empreendedores que estiverem sob sua
responsabilidade.

2.3. Este edital busca selecionar alunos para atuar nas quatro áreas de atuação de respectiva
responsabilidade de cada um dos docentes no quadro 1.
2.4. Cada ciclo se subdivide em atividades, conforme a seguir:
a) Recepção da inscrição de candidatos discentes que desejem atuar no projeto;
b) Entrevista de seleção dos discentes inscritos no edital;
c) Capacitação preliminar dos discentes na área de consultoria e atendimento a empresários
(etapa eliminatória);
d) Divulgação das equipes efetivas dos discentes que irão compor o Ciclo I (após avaliação de
desempenho na etapa anterior);
e) Capacitação dos discentes nas técnicas e ferramentas de gestão que serão utilizadas pelos
alunos em cada área atuação do projeto;
f) Divulgação para atrair a comunidade empresária para o projeto;
g) Diagnóstico e triagem das necessidades das empresas inscritas no projeto, para posterior
alocação nas áreas de atuação do projeto;
h) Atendimento, sob supervisão dos professores mentores, às empresas participantes do projeto;
i) Relatório dos resultados alcançados pelas atividades de atendimento no Ciclo I.
2.5. Os alunos que forem selecionados e concluírem cada ciclo completo receberão certificado
120 horas complementares, expedidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UEA.
3. DO PERFIL DOS DISCENTES
3.1. Estarão aptos para fazer a inscrição no Ciclo I do projeto:
a) Discentes que estiverem regularmente matriculados, preferencialmente no curso de
Administração, além de alunos regularmente matriculados nos Cursos de Ciências Econômicas
e Ciências Contábeis, a partir do segundo período acadêmico;
b) Disponibilidade de 16 horas semanais para atuação em todas as etapas do Ciclo I.
3.2.
Os
alunos
deverão
fazer
a
inscrição
pelo
seguinte
link:
https://forms.gle/xmHderrMLUDkKczQ7 .
3.3. Não está prevista nenhuma remuneração e/ou ajuda de custo para os estudantes que
participarem do projeto.
4. DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EMPREENDEDORA
4.1. O Projeto visa atender à empresários com intenção de empreender ou que já possuam um
empreendimento em operação (formal ou informal) e desejem receber orientação/mentoria
sobre as áreas propostas no projeto.
4.2. A inscrição será feita por meio eletrônico, através da plataforma do Google Forms.
4.3. O participante deverá ter disponibilidade de horário mínimo de até 08 (oito) horas semanais
para atendimento às equipes de discentes.

5. DAS VAGAS
5.1. Serão disponibilizadas para o Ciclo I do projeto, até 16 (dezesseis) vagas para discentes
regularmente matriculados, preferencialmente no Curso de Administração de Empresas, e
também poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nos Cursos de Ciências
Econômicas e Ciências Contábeis.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1. O discente deverá preencher o formulário de inscrição disponível no link
https://forms.gle/a1SZSWawXfps5fVz8 , da plataforma Google Forms, indicando seus dados
pessoais e demais informações.
6.1.1. Deverá anexar digitalmente os documentos solicitados nos campos do formulário
eletrônico (comprovante de matrícula e histórico escolar).
6.2. O resultado da seleção será publicado no Portal da UEA (www.uea.edu.br), Menu de
Serviços, “Seleção e Concursos”, na categoria Extensão.
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS DISCENTES
7.1. O processo de avaliação e homologação dos alunos será realizado pela análise do currículo,
da ficha de inscrição e dos documentos comprobatórios no item 6.1.
7.2. Critérios para classificação/seleção dos discentes:
Quadro 2 – Critérios de classificação e seleção dos discentes
Etapa
Caráter
Pontuação
Envio do formulário eletrônico preenchido
Eliminatório
Sem pontuação
Envio digital dos documentos
Eliminatório
Sem pontuação
Coeficiente acadêmico de rendimento Classificatório
Será feito ranking do
escolar
maior para o menor
coeficiente
Identificação do curso de origem dos alunos Classificatório
Alunos do curso de
Administração terão 0,5
(meio ponto) ponto a
mais.
Capacitação preliminar na área de Eliminatório
Aproveitamento
consultoria e atendimento a empresários
mínimo de 60%
7.3. Para participar da capacitação preliminar o máximo de alunos permitido será o quantitativo
de 20 (vinte) alunos.

8. DO CALENDÁRIO DO CICLO I
Atividades
Inscrição dos alunos
Homologação das inscrições
Entrevista de seleção
Divulgação do resultado dos selecionados

Período
27/09 a 01/10/21
06/10/21
13 a 19/10/21
22/10/21

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital.
9.2. Ao discentes que participarem de cada um dos ciclos do Projeto será ofertado seguro contra
acidentes pessoais (apólice coletiva da UEA).
9.3. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os
requisitos fixados neste edital, que contenha qualquer declaração falsa ou inexata, será a mesma
cancelada para todos os fins mesmo que o candidato tenha sido aprovado nas etapas anteriores.
9.4. A Coordenação do projeto esclarecerá eventuais dúvidas através do e-mail:
labgestaouea@gmail.com .

