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Chamada interna para bolsa de extensão 

Processo seletivo de bolsistas e voluntários 

Programa Engrena CEFET-MG – Extensão, Empreendedorismo & Integração e 
projetos associados 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020. 

O ENGRENA CEFET-MG (aprovado pelo Edital 20/2020 da DEDC) é um programa            
interdisciplinar que visa promover o empreendedorismo no CEFET-MG a partir de atividades            
como palestras, mesas redondas, rodadas de negócios, fóruns de discussão online,           
capacitações/minicursos, projetos aplicados, competições de planos de negócios, mentorias,         
compartilhamento de oportunidades empreendedoras nas redes sociais. A ideia central é           
promover espaços para integração entre alunos, empresários e comunidade de Belo           
Horizonte, objetivando incentivar o empreendedorismo e a competitividade da região. Isso é            
possível por meio do desenvolvimento de projetos aplicados (interação, cocriação e troca de             
conhecimento entre estudantes e comunidades), eventos abertos à comunidade externa e           
uso das redes sociais como meio de divulgação do conhecimento gerado internamente. 

Vinculado ao ENGRENA CEFET-MG, o Projeto “Modelos e ferramentas aplicados ao           
processo decisório do empreendedor inovador” (aprovado pelo Edital 21/2020 da DEDC)           
tem o objetivo de aplicar modelos e ferramentas nos processos decisórios de            
empreendedores com negócios de impacto baseados em tecnologia.  

Os coordenadores do Programa e do Projeto, Professora Dra. Glauciene Silva Martins e             
Prof. Dr. Daniel Paulino Teixeira Lopes, tornam público aos alunos das Unidades de Belo              
Horizonte (Campus 1 e Campus 2) o processo para seleção de bolsistas de extensão e               
voluntários, para participação na atividade em referência, nos termos estabelecidos na           
presente Chamada Interna.  

1. Objetivos gerais 

1.1. Promover a participação de discentes em atividades de extensão de forma a ampliar a               
integração entre o CEFET-MG e a sociedade; 

1.2. Contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades beneficiadas,            
priorizando as demandas de relevância cultural, social e tecnológica; 

1.3. Disponibilizar para a sociedade o conhecimento tecnológico desenvolvido no CEFET-           
MG; 

1.4. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão; 

1.5. Contribuir para a formação acadêmico-profissional do discente. 

2. Objetivos do programa Engrena CEFET-MG, características principais da atividade 
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2.1. Permitir as trocas de experiências entre os estudantes, principalmente, os que cursam a              
disciplina de Empreendedorismo e demais disciplinas do DCSA (Departamento de Ciências           
Sociais Aplicadas) dentro do CEFET-MG, e público externo, a partir de rodadas de negócios,              
trabalhos de campo, oficinas de desenvolvimento e dinâmicas de apresentação dos projetos            
aplicados, formação de parcerias e concursos de planos de negócios; 

2.2. Integrar Empreendedores locais, estudantes e comunidade a partir da realização de            
eventos dentro e fora dos campi do CEFET-MG (palestras, mesas redondas, meetups etc.). 

2.3. Divulgar nas redes sociais do programa (Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin,           
Whatsapp) temas de interesse dos participantes, resultados dos projetos desenvolvidos e           
oportunidades de financiamentos nacionais e internacionais. 

3. Bolsistas, voluntários, carga horária e atividades 

Serão selecionados 4 bolsistas e 24 bolsistas voluntários para compor as equipes do             
Programa e dos projetos associados, com os seguintes perfis: 

2 (dois) alunos(as) do curso técnico de hospedagem (bolsistas, 20 horas semanais, sem             
prejuízo de suas atividades curriculares) que irão atuar, principalmente, na produção,           
organização e divulgação dos eventos e capacitações/oficinas/workshops do programa.         
Estes bolsistas irão trabalhar com conjunto com os demais voluntários dos níveis de             
graduação e pós-graduação no desempenho de suas atividades. 

2 (dois) alunos(as) do Bacharelado em Administração (bolsista, 20 horas semanais, sem            
prejuízo de suas atividades curriculares). Um bolsista é o líder do projeto “Desafio Gueto”. O               
segundo bolsista irá atuar no projeto “Modelos e ferramentas aplicados ao processo            
decisório do empreendedor inovador”, apoiando e participando das atividades previstas no           
cronograma do projeto, dentre as quais: planejamento e gestão do projeto, identificação e             
sensibilização de potenciais negócios ou empreendedores a serem apoiados, diagnóstico de           
demandas e ofertas de modelos e ferramentas de gestão, realização de workshops            
presenciais e online e elaboração de relatórios. 

24 (vinte e quatro) alunos(as) dos cursos de graduação (voluntários, 60 horas por             
semestre) que irão desempenhar as seguintes atividades (online): entrevista,         
desenvolvimento do plano de negócio em conjunto com o empreendedor, elaboração do            
pitch, participação no evento de apresentação dos resultados e elaboração da           
autoavaliação. 

6 (seis) alunos(as) da pós-graduação (voluntários, 60 horas por semestre) que irão atuar             
como mentores dos grupos de alunos da graduação na elaboração dos planos de negócios.              
Os alunos da pós-graduação poderão atuar também como ofertantes/monitores de          
capacitações/oficinas/workshops (online) para os participantes do programa (internos e         
externos), conforme demanda do Programa e seus projetos associados. 

Os bolsistas e voluntários selecionados deverão se comprometer a entregar o plano de             
trabalho no início de sua atuação e, ao final, elaborar um relatório com a descrição das                
atividades desempenhadas e com as evidências das entregas realizadas. 

 

2 
 



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

4. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 

4.1. Estar regularmente matriculado em um curso superior/técnico do CEFET – MG  

4.2. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sem              
prejuízo de suas atividades curriculares, de 01 junho a 31 de dezembro de 2020; 

4.3. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas junto ao CEFET-MG 

4.4. Não possuir vínculo empregatício; 

4.5. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET-MG; 

4.6. Não estar cumprindo estágio curricular. 

5. Vagas, Valor e Vigência da Bolsa de Extensão 

5.1. As Bolsas de Extensão do programa e seus projetos previstas neste edital será no valor                
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e serão pagas pelo CEFET-MG.  

5.2. A Bolsa de Extensão deverá ser concedida por no máximo 7 meses. 

5.3. Os candidatos classificados comporão o cadastro de Bolsista de Extensão e serão             
contratados à medida das necessidades da Atividade ora proposta e de acordo com a ordem               
de classificação. 

6. Das Inscrições 

6.1. Período de 18/05/2020 a 22/05/2020. 

6.2. O discente deverá manifestar interesse na participação da ação de extensão            
supracitada no Portal Discente do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas            
(SIGAA), conforme instruções no guia no site da DEDC (http://www.dedc.cefetmg.br/guias).          
A ação poderá ser localizada no SIGAA a partir do nome do professor coordenador da ação                
de extensão. 

6.3. Interessados devem ainda preencher os formulários disponíveis nos links abaixo: 
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https://sig.cefetmg.br/sigaa/verTelaLogin.do
http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-extens%C3%A3o.pdf
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Alunos do curso técnico de hospedagem:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3i_fj-Na14dCFhTWw7CEHlzIXINe_huRrEjpbR
uZDrcBC8g/viewform 

Alunos da Graduação: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1Whe2_tnBu4di36_FKYRUfj_4wjF3B5XcLsZ
4RvSrVzgHA/viewform 

Alunos do Mestrado em Administração (PPGA CEFET-MG): 

https://docs.google.com/forms/d/1chbdmhWWEyO7cptGIzULjS1BMaMvywwf1MY-wRkTiY8/
viewform?edit_requested=true 

7. Processo de Seleção 

7.1. Análise das respostas dos formulários e dos currículos lattes; 

7.2. Cadastro da manifestação de interesse na participação da ação de extensão; 

7.3. Divulgação da classificação dos bolsistas e voluntários. 

8. Calendário do processo seletivo 

8.1. Publicação do edital: 11/05/2020. 

8.2. Inscrição dos candidatos: de 18/05/2020 a 22/05/2020. 

8.3. Resultado até dia 26/05/2020. 

9. Da Validade 

A presente Chamada Interna terá validade de 7 meses, a contar da data da Homologação               
do Resultado Final. 

Professores do programa que irão participar do processo seletivo:  

Andreia de Oliveira Santos;  

Daniel Paulino Teixeira Lopes;  

Deborah Oliveira Santos; 

Glauciene Silva Martins;  

Vera de Sales Martins. 
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