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EDITAL PROACAD nº 09/2020 

1º SELEÇÃO UNIFENAS CONEXÃO INTERNACIONAL  

 

1. DO PROGRAMA 

 

A Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS)  selecionará 10 (dez) acadêmicos de 

graduação, para participarem da 1º Seleção UNIFENAS CONEXÃO INTERNACIONAL, um 

programa inovador que visa reforçar o potencial empreendedor dos alunos selecionados.  

 

O programa proporcionará aos alunos selecionados experiências de aprendizagem 

diferenciadas, intensas e customizadas que transformarão o potencial empreendedor dos 

alunos.  Os alunos selecionados farão conexões entre eles e com professores convidados 

altamente qualificados e viverão momentos emocionalmente intensos. 

 

Os alunos participarão de encontros semanais durante cinco semanas, com duração de 2 

horas cada encontro promovido para desenvolver várias habilidades sobre 

empreendedorismo. Os encontros acontecerão a partir das 5:30 da manhã (horário de 

Brasília) de forma remota, com a participação de profissionais de diferentes áreas.  

 

A partir do primeiro encontro os dez alunos serão divididos em dois grupos de cinco para a 

realização das atividades. 

 

Ao final do programa, os alunos terão desenvolvido um negócio durante as 10 horas de 

capacitação.   
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2. DAS INSCRIÇÕES 

 

Os estudantes matriculados nos cursos de graduação da UNIFENAS, com no mínimo um 

período concluído e que estejam cursando em 2020/02 até o penúltimo período do curso em 

que estão matriculados poderão se inscrever até às 18 h do dia de 12/11/2020 (quinta-feira), 

pelo link Formulário UCI respeitando aos critérios de participação estabelecidos no item 3.  

 

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UNIFENAS, com no mínimo um 

período concluído na UNIFENAS e cursando em 2020/02 até o penúltimo período do curso; 

 

2. Apresentar média escolar geral superior a 75% de aproveitamento; 

 

3. A seleção dos alunos ocorrerá por meio da composição de uma nota final baseada nas 

seguintes avaliações: 

1. Média Escolar Geral: com peso de 7 pontos na pontuação geral 

i. A Média Escolar Geral será obtida do sistema da Secretaria Acadêmica 

da UNIFENAS 

2. Vídeo sobre a vivência de uma experiência empreendedora: com peso de 3 

pontos na pontuação geral.  

i. Os alunos deverão enviar vídeos individuais, com duração máxima de 

1 minuto e tamanho máximo de upload de 500 Mb,  contando uma 

experiência empreendedora que já tenham vivido e que atuaram como 

protagonistas, desenvolvendo a solução da situação. 

ii. Conte-nos a experiência empreendedora que você tenha protagonizado 

mais relevante até hoje. Considerando como características principais 

https://forms.gle/RfzobiAjBboSufbq8
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do empreendedorismo, entre outras, a iniciativa, a liderança e a visão 

estratégia, as seguintes perguntas deverão ser utilizadas como roteiro: 

1. O que lhe motivou a ter a iniciativa para o desenvolvimento da 

solução? 

2. Descreva como você liderou as pessoas envolvidas para 

colaborar no desenvolvimento da solução?  

3. Como a visão estratégica lhe permitiu aproveitar esta experiência 

para inovar no desenvolvimento da situação? 

iii. Os vídeos serão categorizados como “ótimo”-3 pontos; “bom”- 2 pontos 

e “regular”- 1 ponto. Para esta categorização serão consideradas as 

seguintes informações:  

1. A capacidade de ter a iniciativa frente a situação.   

2. A atividade de liderança utilizada para sensibilizar as pessoas 

envolvidas. 

3. A aplicabilidades das estratégias para a obtenção dos resultados 

finais. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A. Serão selecionados DEZ acadêmicos da UNIFENAS conforme critérios de participação 

listados no item 3; 

 

B. A seleção será feita de acordo com a proporcionalidade de alunos em cada um dos 

câmpus da UNIFENAS, sendo assim distribuídos: 

a. 4 (quatro) alunos selecionados entre todos os cursos do câmpus de Alfenas,  

b. 3 (três) alunos selecionados entre todos os cursos do câmpus de Belo Horizonte, 

c. 3 (três) alunos selecionados entre todos os cursos dos câmpus de Campo Belo, 

Divinópolis, Poços de Caldas e Varginha; 
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C. A seleção será pela média escolar geral e pela avaliação do vídeo de vivência de uma 

experiência empreendedora, nos quais os acadêmicos serão pontuados ao valor máximo 

de 10,0 (dez) pontos assim distribuídos: 

a. 7,0 (sete) pontos à média escolar geral; 

b. 3,0 (três) pontos à avaliação do vídeo. 

 

D. A média escolar geral equivalerá a peso de 7,0 pontos na pontuação geral. Por exemplo: o 

aluno que obtiver média escolar geral de 8,0 pontos obterá 5,6 pontos dos 7,0 pontos 

distribuídos neste quesito; 

 

E. A avaliação do vídeo equivalerá a peso de 3,0 pontos. Os vídeos serão analisados por três 

avaliadores, que classificarão os vídeos entre “ótimo”, “bom” e “regular”. Em caso de 

empate entre as categorias, prevalecerá a maior categoria.    

 

F. Após as avaliações será formado o ranking pela pontuação final, serão classificados os 

primeiros colocados de acordo com o número de selecionados de cada campus; 

 

G. Além dos selecionados para atuar efetivamente no programa, os 2 (dois) melhores alunos 

considerando todos os inscritos poderão participar como ouvintes nas atividades. Assim, 

caso haja a desistência de algum dos participantes, estes alunos poderão completar a 

equipe. 

a. Os dois alunos ouvintes poderão participar de edições futuras do programa. 

 

H. Ocorrendo empate nas últimas colocações por campus, o desempate dar-se-á 

sequencialmente e nesta ordem: 

a. Maior média geral; 

b. Discente há mais tempo matriculado na UNIFENAS; 
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c. Sorteio. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO 

A. Os resultados serão divulgados no site da UNIFENAS em 26/11/2020 em ordem sequencial 

de classificação pelos números de matrícula dos discentes selecionados; 

 

6. DA PROGRAMAÇÃO 

 

28/10/2020 a 

12/11/2020 
Período para inscrições no Formulário UCI  

26/11/2020 Divulgação dos resultados. 

01/12/2020 Início das atividades às 05:30 da manhã, horário de Brasília 

08/03/2021 Apresentação dos resultados 

 

As datas podem sofrer alterações, com aviso prévio aos selecionados. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

a. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação 

(pesquisa.pos@unifenas.br e ou telefone 35-3299-3125). 

 

UNIFENAS, 26 de Outubro de 2020 

https://forms.gle/RfzobiAjBboSufbq8
mailto:pesquisa.pos@unifenas.br

