
ADITIVO VI
CAMPUS VARGINHA

ANEXO III – 22 – INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)

Plano de trabalho:

O(s) bolsista(s) devem desenvolver as seguintes atividades:
- Acompanhar os grupos incubados;
- Participar em Grupos de Estudo;
- Participar das atividades de fortalecimento ao movimento da Economia Solidária, tais como 
minicursos, seminários, fóruns, reuniões, encontros, congressos, etc.;
- Participar das reuniões junto aos demais membros da ITCP/UNIFAL – MG;
- Cumprir com o horário estipulado na sala da ITCP/UNIFAL-MG;
- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas;
- Auxiliar no processo de organização e gestão das atividades da incubadora.
Número de bolsistas/bolsas: 

2 Bolsistas com 5 bolsas cada.

Requisitos para a candidatura:

- O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação, ofertados pela
UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2019.
- Não estar em período de dilatação de prazo.
- Não estar recebendo bolsas de extensão, PET ou iniciação científica.
- Possuir dedicação de 15 horas semanais distribuídas entre as atividades e atribuições apresentadas 
no Plano de Trabalho.
- Faltar pelo menos um ano para a formatura.
Perfil do candidato:

O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência em extensão universitária; espera-se que 
o bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Forma/etapas de seleção:

No momento da inscrição nesse edital, o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição 
preenchida e assinada (Anexo neste edital) e uma Carta de apresentação (de até 2 páginas), que 
apresente suas motivações para participar da ITCP/UNIFAL – MG, experiências anteriores, e 
possibilidade de contribuição do mesmo para o programa. Além da análise dessa carta de 
apresentação, a seleção contará ainda com duas etapas, sendo elas:

1ª ETAPA:

- Avaliação em formato de Redação, a ser realizada no dia 10 de julho de 2019, às 14h, na UNIFAL 
– MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. Essa redação terá como bibliografia de apoio os 
artigos abaixo:

• GUERRA, A. C. Os valores da Economia Solidária e os Valores do Trabalho: um estudo em 
Empreendimentos Econômicos Solidários. 2014. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Administração, Departamento de Ciências Administrativas, Universidade Federal de Minas Gerais, 



Belo Horizonte, 2014.
• SILVA, T. L.; NISHIHATA, F. M.; GUERRA, A. C.; TOLEDO, D. A. C. Economia Solidária e 
Educação Popular: a atuação da ITCP/UNIFAL – MG como Extensão Universitária. In: XIII 
Seminário Internacional PROCOAS, USP, São Paulo, 2017.

2ª ETAPA:

- Entrevista, a ser realizada a partir do dia: 11/07/2019, a partir das 9h, na sede da ITCP/UNIFAL-
MG, sala B 105, no prédio B, da UNIFAL – MG, Campus Varginha.
- Os horários das entrevistas serão enviados via e-mail para cada candidato selecionado, bem como 
divulgados nos murais do campus e nas redes sociais.
Local, data e hora da seleção:

Período de Inscrições: de 01/07/2019 a 09/07/2019. 1ª Etapa: 10/07/2019, às 14h, na UNIFAL – 
MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. 2ª Etapa: 11/07/2019, a partir das 9h, na sede da 
ITCP/UNIFAL-MG, sala B 105, no prédio B, da UNIFAL – MG, Campus Varginha. Os horários das 
entrevistas serão enviados via e-mail para cada candidato selecionado, bem como divulgados nos 
murais do campus e nas redes sociais.


