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INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ADITIVO I – CAMPUS VARGINHA 

 

ANEXO I – CAMPUS VARGINHA 

 

PREAE 5018– INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS 

POPULARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Descrição da ação:  

Este programa se apresenta dentro da temática de geração de trabalho e renda, especificamente, 

por meio da economia solidária. Nesse contexto, propõe-se a continuidade das ações da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Alfenas – 

ITCP/UNIFAL – MG, por compreender-se que a mesma vem desempenhando um papel 

importante no fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários em Varginha e região, 

bem como vem contribuindo para a formação dos alunos no exercício da cidadania, afim de 

torná-los sujeito de transformação da realidade, com respostas para os grandes problemas 

contemporâneos. Assim, pode-se dizer, que a ITCP, visa contribuir para a efetividade do tripé da 

universidade, ensino, pesquisa e extensão. 

 

Plano de trabalho: 

Os bolsistas 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 (quanto possível, segundo o 

Plano Geral para a Retomada das Atividades Presenciais da UNIFAL-MG); 

- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas; 

- Auxiliar no processo de organização e gestão das atividades da incubadora. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  
Até 06 Bolsistas (por até 8 meses) para atuação no Campus Varginha da UNIFAL-MG. 

 

Requisitos e documentos 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 2021. 

- Não estar em período de dilatação de prazo. 

- Não receber bolsas de extensão, PET, estágio 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. 

- Apresentar, no caso de não ingressante, coeficiente acadêmico maior ou igual a 5,0, nos termos 

do art. 5º da Resolução Nº 1, de 30 de janeiro de 2018-CEPE. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 
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O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência em extensão universitária; espera-se 

que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa. 

 

Inscrição:  

Exclusivamente via formulário, conforme item 2.3 do Edital PROEX 01/2021.  

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR 

 

Forma/etapas de seleção: 

 

Em virtude do contexto de isolamento social, todo o processo de seleção será realizado por meio 

de ferramentas digitais.  

 

Durante a realização da inscrição no link presente neste edital, na mesma página, o/a candidato(a) 

deverá anexar os seguintes documentos em formato PDF:  

 

- Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante de 

matrícula no caso de discentes ingressantes; 

- Carta de apresentação (de até 02 páginas e digitada), que apresente suas motivações para 

participar da ITCP/UNIFAL-MG, experiências anteriores, e possibilidade de contribuição para o 

programa.  

 

O não envio da documentação supracitada resultará em desclassificação do/da candidato(a).  

A seleção contará ainda com duas etapas: 

  

PRIMEIRA ETAPA: AVALIAÇÃO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO E DOS 

REQUISITOS DO EDITAL 

Pontuação da carta de apresentação, no valor máximo de 10 pontos.  

 

Somente os/as candidatos(as) com pontuação acima de 07 pontos na primeira etapa serão 

classificados para a segunda etapa. 

 

O resultado da primeira etapa e os horários das entrevistas da segunda etapa serão divulgados em 

um mesmo documento, que será enviado via e-mail para os/as inscritos(as), bem como, divulgado 

nas redes sociais da ITCP/UNIFAL-MG (Instagram: https://www.instagram.com/itcpunifal/ e 

Facebook: https://www.facebook.com/itcpunifalmg/).  

 

SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA 

 

Entrevista, no valor máximo de 10 pontos, a ser realizada virtualmente a partir do dia 03 e/ou 04 

(dependendo da quantidade de candidados(as) aptos para a entrevista) de maio de 2021, às 9h, 

através de webconferência pela Plataforma Conferência Web, em um link que será 

posteriormente divulgado e enviado ao endereço de e-mail informado pelo(a) candidato(a) na 

inscrição.   

 

Entrevista, no valor máximo de 10 pontos, a ser realizada virtualmente a partir do dia 03 e/ou 04 

(dependendo da quantidade de candidados(as) aptos para a entrevista) de maio de 2021, às 9h, 

através de webconferência pela Plataforma Conferência Web, em um link que será 

posteriormente divulgado e enviado ao endereço de e-mail informado pelo(a) candidato(a) na 

inscrição.   

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
https://www.instagram.com/itcpunifal/
https://www.instagram.com/itcpunifal/
https://www.facebook.com/itcpunifalmg/
https://www.facebook.com/itcpunifalmg/
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A entrevista contará também com perguntas a respeito do conteúdo da bibliografia de apoio: 

 

1. 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. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-

9VEHY5. (Atenção: apenas o primeiro capítulo, página 28 a 61, será empregado como 

bibliografia de apoio).  

 

2. 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. Disponível 

em: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmu-vdZ6S-

ttx4HXZy2DcNlAvGmV1stFXIGlUx1QvdrLvg3evz767LCKcEF02f5poIATmrZ7IHuHsT/pub 

 

A classificação final dos candidatos será calculada pela média simples da pontuação obtida na 

carta de apresentação e entrevista (
𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎 + 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎

2
) e será divulgada via e-mail 

para os/as inscritos(as) e nas redes sociais da ITCP/UNIFAL-MG. 

 

 

Local, data e hora da seleção: 

Período de Inscrições: de 20 de abril de 2021 a 28 de abril de 2021.  

Primeira Etapa: Avaliação da Carta de apresentação e dos requisitos do edital. Enviada no ato da 

inscrição on-line.   

Resultado da Primeira Etapa: Divulgado (via e-mail e redes sociais da ITCP/UNIFAL-MG) no 

dia 30 de abril de 2021. 

Segunda Etapa: Entrevista virtual a partir do dia 03 de maio de 2021, às 09h. 

Resultado da Segunda Etapa: Divulgado (via e-mail e redes sociais da ITCP/UNIFAL-MG) até 

dia 12 de maio de 2021. 

 

 

https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9VEHY5
https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9VEHY5
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmu-vdZ6S-ttx4HXZy2DcNlAvGmV1stFXIGlUx1QvdrLvg3evz767LCKcEF02f5poIATmrZ7IHuHsT/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmu-vdZ6S-ttx4HXZy2DcNlAvGmV1stFXIGlUx1QvdrLvg3evz767LCKcEF02f5poIATmrZ7IHuHsT/pub

