
1 

 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

EDITAL 01/2017 

NÚCLEOS DE EMPREENDEDORISMO 

 

 O Programa de Educação Empreendedora da UNIPAMPA é uma parceira com o 
SEBRAE, em ação conjunta da PROPPI e PROEXT. O Programa de Educação Empreendedora 
objetiva desenvolver competências inovadoras nos acadêmicos, incentivar e apoiar iniciativas 
empreendedoras, promover continuamente ações com foco em empreendedorismo, disseminar a 
cultura empreendedora nos campi, incentivar e apoiar iniciativas de abertura de negócios. 

1. VAGAS 

  O presente programa oferece 14 vagas para bolsistas, de acordo com a tabela 1. 

Tabela 1 – Descrição das vagas ofertadas. 

Campus Orientador Perfil do bolsista Atividade Número 
de vagas 

Alegrete Elder de 
Macedo 
Rodrigues 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Alegrete 

1 

Alegrete Alessandro 
Girardi 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Suporte à coordenação do 
projeto 

2 

Bagé Ivonir Petrarca Aluno de graduação 
de curso de 
Engenharia. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Bagé 

1 

Caçapava 
do Sul 

Renata Miranda Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Caçapava do Sul 

1 

Dom 
Pedrito 

Caroline 
Mainardi 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Dom Pedrito 

1 
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Itaqui Isaac Ramos 
Júnior 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Itaqui 

1 

Jaguarão Patrícia 
Schneider 
Severo 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Jaguarão 

1 

Santana do 
Livramento 

Andressa 
Hennig 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Santana do 
Livramento 

1 

São Borja João Antonio 
Gomes Pereira 

Aluno de graduação 
de qualquer curso 
que tenha realizado 
componente 
curricular com a 
temática de 
empreendedorismo. 

 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus São Borja com 
apoio a gestão do projeto, 
elaboração de controles, 
relatórios e atividades 
gerais relacionadas a 
correspondências, 
agendas, atas  entre outras 
que assegurem a eficiência 
e eficácia do projeto. 

1 

São Borja João Antonio 
Gomes Pereira 

Aluno de graduação 
do curso de 
Comunicação Social 
- Jornalismo. 

Suporte à criação, 
produção e veiculação de 
notícias sobre o projeto e 
seu controle e relatório. 

1 

São Borja João Antonio 
Gomes Pereira 

Aluno de graduação 
do curso de 
Publicidade e 
Propaganda. 

Suporte nas atividades de 
criação, produção e 
veiculação de peças 
gráficas e audiovisuais do 
projeto. 

1 

São 
Gabriel 

Andressa 
Lhamby 

Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus São Gabriel 

1 

Uruguaiana Ricardo Oaigen Aluno de graduação 
de qualquer curso. 

Atuação no Núcleo de 
Empreendedorismo do 
campus Uruguaiana 

1 
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2. REQUISITOS 

 Estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos: estar 
matriculado em, no mínimo, 16 créditos semanais, em curso de graduação na UNIPAMPA, 
salvo quando: a) for formando; b) no semestre vigente, não forem ofertados créditos suficientes 
para completar a carga horária semanal exigida; c) for aluno ingressante por processo seletivo 
complementar nas modalidades Reopção ou Transferência Voluntária.  

 Obs.:  as  situações  das  alíneas  a,  b  e  c  devem  ser  atestadas  pelo  aluno  com  a  
apresentação de declaração da Coordenação do Curso.  

3. INSCRIÇÕES 

 As inscrições deverão ser realizadas por e-mail, no período de 13 a 20 de março de 2017 
através do endereço educacaoempreendedoraunipampa@gmail.com. 

 A homologação das inscrições será realizada pelo coordenador. Os candidatos inscritos 
receberão um e-mail confirmando a data e o horário das entrevistas. 

 Estarão aptos a concorrer à bolsa o candidato que: 

- Atender aos critérios estabelecidos no item 2. 
- Proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida; 
- Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 
- Não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de 
Permanência; 
- Ter aderência com a proposta temática do projeto; 
- Ter disponibilidade para viagens, quando necessário; 
- Ter conhecimento das normas da ABNT e de formatação de artigos e trabalhos científicos. 

 

 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 O candidato deverá fazer sua inscrição completa, informando os seguintes dados para o 
e-mail educacaoempreendedoraunipampa@gmail.com: 

a) Nome completo 

b) Curso 

c) Matrícula 

d) E-mail 

e) Telefone 

f) Vaga desejada 

 Além disso, deverá anexar os seguintes documentos: 
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a) Currículo Lattes 

b) Cópia do histórico escolar 

c) Comprovante de Matrícula 

 No caso do envio de documentação incompleta, ou inconformidade com os requisitos 
do item 2 deste Edital, a inscrição será indeferida.  

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 O candidato receberá a confirmação da homologação de sua inscrição até o dia 21 de 
março de 2017. 

 

6. SELEÇÃO 

 A seleção de candidatos será realizada pelos orientadores do Programa, os quais são os 
responsáveis pela seleção de seus candidatos.  

 As entrevistas ocorrerão entre os dias 24 e 30 de março de 2017, no Campus do Núcleo 
pretendido, em local a ser definido e informado por e-mail aos candidatos. Os orientadores 
poderão solicitar os documentos de comprovação do currículo Lattes, se necessário. 

 Serão considerados os seguintes critérios gerais para a seleção, conforme Anexo I: 

a) Desempenho acadêmico; 

b) Disponibilidade de carga horária para as atividades do programa; 

c) Experiência prévia do candidato em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

d) Produção científica (análise do currículo Lattes); 

e) Conhecimentos gerais relacionados ao tema Empreendedorismo.  

 Para as vagas relacionadas à comunicação do projeto (campus São Borja), serão 
considerados ainda os seguintes critérios: 

f) Experiência e conhecimento em fotografia, programas de edição audiovisual, programas 
gráficos e redação em no mínimo dois semestres letivos; 

g) Participação em atividades e/ou projetos relacionados a inovação e  empreendedorismo. 
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7. RESULTADOS 

 O resultado da seleção será divulgado até o dia 31 de março de 2017. Do resultado da 
seleção cabem recursos até o final do dia 03 de abril de 2017. Os casos omissos serão resolvidos 
pela Coordenação do Programa. 

 Os pesos dos critérios de avaliação são os que seguem: 

- Desempenho Acadêmico: Peso 3; 

- Entrevista: Peso 3; 

- Currículo Lattes: Peso 4 (Anexo I) 

 

8. PERÍODO E VALOR DA BOLSA 

 O período de vigência da bolsa é de até 9 (nove) meses, podendo ser interrompida a 
qualquer momento pela Comissão Coordenadora do Programa, caso se encerre antecipadamente 
o Programa ou o desempenho do bolsista não atenda às necessidades das atividades descritas no 
item 8 deste Edital. O aluno selecionado terá direito à bolsa no valor mensal de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) referentes a 20h de atividades semanais, no período de abril a dezembro de 
2017. 

 O período de bolsa poderá ser prorrogado, de acordo com a disponibilidade financeira 
do projeto. 

 ATENÇÃO: O pagamento da bolsa está condicionado à liberação dos recursos por parte 
do SEBRAE. 

9. DAS FUNÇÕES DOS BOLSISTAS 

 Os bolsistas selecionados realizarão suas atividades no campus correspondente à vaga 
escolhida. 

 Os acadêmicos selecionados serão chamados para exercer a função de bolsista, e 
deverão participar, obrigatoriamente, das atividades propostas pelo referido Edital e pelo 
Programa de Educação Empreendedora, podendo-se destacar: 

I – Criação, produção e veiculação de peças de propaganda, notícias e suporte a organização nos 
eventos; 

II – Atuação em atividades de mobilização dos acadêmicos; 

III – Colaboração para as atividades do Núcleo de Empreendedorismo; 

IV – Participação em todas as atividades do evento promovido pelo Núcleo local, com funções 
específicas que serão supervisionadas pelo Coordenador do Núcleo; 

V – Desenvolver registros fotográficos e redação de comunicações científicas. 
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10. CRONOGRAMA 

Período de inscrições 13 a 20 de março de 2017 

Divulgação das inscrições homologadas 21 de março de 2017 

Período para recursos das homologações 22 de março de 2017 

Resultado final das Inscrições 23 de março de 2017 

Processo seletivo 24 a 30 de março de 2017 

Resultado parcial 31 de março de 2017 

Recursos 03 de abril de 2017 

Resultado final 04 de abril de 2017 

Início da vigência das atividades 05 de abril de 2017 

 

 

 

Alegrete, 10 de março de 2017. 

Coordenação do Programa Educação Empreendedora na UNIPAMPA 
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ANEXO I 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO 

CANDIDATO: 

 

1. ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES (PESO 4) 

  DETALHAMENTO PONTOS VALOR 
MÁXIMO 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Conclusão de Disciplina de Empreendedorismo 3 10 PONTOS   
Participação em Empresa Júnior (2 pontos por 
ano) 2 10 PONTOS  

ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 

Congressos 

Participação em 
congressos 

2 por 
participação 

10 PONTOS 

  

Apresentação oral 3 por 
apresentação   

Pôster 1,5 por 
participação   

Eventos 

Participação em 
simpósio 

2 por 
participação 

10 PONTOS 

  

Participação em 
palestras 

1 por 
participação   

Participação em 
Workshop 

2 por 
participação   

Participação em 
semana acadêmica 

2 por 
participação   

Organização de 
semana acadêmica 

3 por 
organização   
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Publicações 

Artigo completo 
publicado em 
periódico ou capítulo 
de livro 

10 por artigo 

60 PONTOS 

  

Artigo completo 
publicado em anais 
de eventos 

5 por artigo   

Resumo expandido 
publicado em anais 
de eventos 

3 por resumo   

Resumo publicado 
em anais de eventos 2 por resumo   

Participação em cursos * 
  
  

De 1 a 10 horas 2 por 
participação 

10 PONTOS 

  

11 a 20 horas 3 por 
participação   

Mais de 21 horas 5 por 
participação   

Experiência 
internacional 

Participação em 
programas/projeto, 
tais como: Ciência 
Sem Fronteiras, 
BRAFITEC, entre 
outros  

5 por ano 20 PONTOS  

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação em Micro e 
Pequenas Empresas 

Foi Proprietário ou 
Sócio de Empresa 2 por ano 

  
10 PONTOS 

  

Trabalhou em 
Empresa 1 por ano  

PONTUAÇÃO TOTAL  

*Será acrescentada uma pontuação extra de 20% nos cursos realizados na  área  de 
Empreendedorismo. 
 
 
 
 
 

2. DESEMPENHO ACADÊMICO (PESO 3) 

Item Nota 

Desempenho acadêmico  
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3. ENTREVISTA (PESO 3) 

Item Nota 

Conhecimentos gerais relacionados ao tema 

Empreendedorismo 
 

Experiência prévia do candidato em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 
 

Disponibilidade de carga horária para as atividades do 

programa 
 

Média  

 

 

 

QUADRO RESUMO 

Etapa Nota 

Currículo Lattes (peso 4)  

Desempenho acadêmico (peso 3)  

Entrevista (peso 3)  

Média final  

 

 

 

 


