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EDITAL 1/2019 – DEAC/UNICONSULT 

PROCESSO PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS A SEREM ATENDIDAS PELO UNICONSULT 

 

A Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS informa que 

estão abertas as inscrições para seleção de empresas interessadas em receber consultoria empresarial a ser prestada 

pelo UniConsult – Projeto de Extensão Universitário dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da UNIFENAS. 

 

1. DA CONSULTORIA: 

Serão oferecidas duas oportunidades de consultoria gratuita, sendo: 

 1 (uma) para empresas do Segundo Setor (Empresas Privadas em Geral);   

 1 (uma) para empresas do Terceiro Setor (Instituição Filantrópica, assim entendidas como: Associações, 

Fundações ou ONG’s que desenvolvam serviço social na cidade de Alfenas, MG). 

A Consultoria abordará a Estratégia e Diagnóstico Organizacional, tendo como objetivo identificar problemas e suas 

causas raízes, cabendo ao UniConsult apresentar uma ou mais propostas de melhoria, as quais poderão ou não serem 

implementadas pela empresa. 

 

2. INSCRIÇÃO: 

O prazo de inscrição será de 20/5/2019 até 05/08/2019. 

A empresa interessada em participar do Processo Seletivo deverá preencher a ficha de inscrição – INSCREVA-SE 

 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

Para seleção das empresas, serão observados os seguintes critérios: 

a) Facilidade de acesso: serão preferenciadas empresas que tenham seus negócios desenvolvidos na cidade de 

Alfenas; 

b) Linhas de atuação: serão selecionadas empresas cujos problemas estejam alinhados às seguintes áreas de 

atuação: Estratégia de Negócios, Operações, Administração Financeira, Regularização e Legalização da 

Empresa perante órgãos Públicos em Geral. 

c) Disponibilidade de docentes e discentes: de acordo com as linhas de atuação acima descritas. 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados no site da Unifenas (http://www.unifenas.br/extensao) até o dia 13/08/2019. 

 

5. PERÍODO DE CONSULTORIA: 

As 2 (duas) empresas selecionadas terão consultorias gratuitas no período de agosto a novembro de 2019.   

 

Alfenas, 20 de Maio de 2019. 

 

 

 

Prof. Rogério Ramos do Prado 

Diretora de Extensão e Assuntos Comunitários 
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