Centro de Empreendedorismo e Inovação
Edital de Seleção -Participantes CEI
EDITAL Nº 02/2019

O Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação
do Centro Universitário Metrocamp Wyden torna público que, no período de 19 de agosto a 06
de setembro de 2019, estarão abertas as inscrições para vagas o ano de 2019. O presente Edital
dispõe de vagas voluntárias para Todos os Cursos.

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

O Centro de Empreendedorismo e Inovação busca estimular as competências empreendedoras e
inovadoras nos alunos por meio de iniciativas junto ao mercado e a academia. Para isto utilizase de um conjunto de atividades como palestras, capacitações, experiências e projetos que dão
ao aluno um ambiente para exercitar suas competências e habilidades, com liberdade e
autonomia. Tem como missão formar protagonistas para a Sociedade e o Mercado, preparando
o aluno para os desafios e oportunidades em sua carreira profissional.
O CEI busca alunos engajados, com perfil arrojado, empreendedor, com atitude
inovadora, alta energia, vocação de servir, com disponibilidade de tempo fora do horário de
aula e com desejo de aprender e compartilhar conhecimento. Alunos que querem fazer,
aprender mais rápido e participar das atividades da Instituição
O CEI aceita inscrições de estudantes já a partir do primeiro semestre do curso para incentivar,
logo no início, a criação de projetos e o uso de entidades juniores para empreender e inovar em
interação com o mercado.
Alguns dos nossos objetivos:
• produzir e viabilizar conhecimento para a atuação plena de alunos de diversas áreas por meio
do empreendedorismo, inovação e criatividade na era digital.
• desenvolver proposta de interações sociais para fazer o mundo mais divertido, solidário e
muito melhor
• potencializar os eventos, ações e programas novos e já existentes na Faculdade, voltados a toda
comunidade acadêmica, assim como multiplicar os alunos impactados e contribuir com
planejamento, organização e execução, levando em conta principalmente os temas
Empreendedorismo, Inovação , Sustentabilidade e Desenvolvimento Profissional
• oferecemos Palestras, Workshops e Treinamentos para nossos stakeholders, buscando
capacitação, desenvolvimento de competências, dinamismo e inovação

• fomentar o empreendedorismo de alto impacto no Brasil, para gerar transformações positivas
na sociedade.
• realizar debates sobre temas variados para desenvolver competências em argumentação
• desenvolver competências comportamentais e habilidades de liderança nos membros do CEI

MISSÃO
Estimular competências empreendedoras e inovadoras nos alunos por meio de iniciativas junto
ao mercado.
VALORES
I.
II.
III.
IV.
V.

Trabalho em rede;
Protagonismo;
Orientação para o mercado;
Inovação;
Sustentabilidade financeira;

DEVERES:
O CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação – tem como seus deveres:
•

Moderar as atividades exercidas nos projetos e entidades juniores;

•

Zelar pela imagem do grupo frente a terceiros que tenham relações com projetos ou
entidades juniores relacionadas ao CEI;

•

Possibilitar a interação dos alunos com diversas empresas e profissionais do mercado;

•

Promover atividades empreendedoras e inovadoras;

•

Estimular o desenvolvimento dos projetos e as entidades juniores;

•

Estimular capacitações, ensino e pesquisa na área de empreendedorismo e inovação;

•

Promover parcerias com mercado e outras estruturas externas semelhantes.

I. DAS INSCRIÇÕES
1.1. A inscrição poderá ser feita pelo próprio aluno durante o período de 19 de agosto a 06 de
setembro de 2019, através do link: http://bit.ly/proselunimetro20192
1.2. Poderão candidatar-se às vagas os alunos maiores de 18 anos regularmente matriculados no
período letivo 2019.2.
1.3. Adequar no critério de seleção da organização de escolha (PROCESSO SELETIVO)

II. PROCESSO SELETIVO
2.1. Preenchimento do formulário de inscrição online: verificação do correto preenchimento do
formulário, da veracidade das informações e análise de aderência ao programa.
2.2. Dinâmica em grupo.
2.3. Entrevista individual.

III. DAS VAGAS
3.1. O quantitativo de vagas estipulado pela direção organizadora são de 12 (doze)
3.2. O aluno participante deverá obedecer a carga horária mínima semanal de 2 (duas) horas
durante todo o período de 1 ano a partir da posse, sendo liberado desse compromisso apenas na
semana anterior a semana de provas na graduação, assim como cumprir a carga horária mínima
de 75%(setenta e cinco por cento) das capacitações oferecidas pela instituição
3.3. O não cumprimento destas obrigações implicará na retenção do certificado e no
desligamento automático do aluno.

IV. DOS BENEFÍCIOS
Ao participar do CEI, o aluno desfruta dos seguintes benefícios principais:
•

Possibilidade de colocar em prática os conhecimentos de sala de aula;

•

Aprendizado de novos conhecimentos através das capacitações, workshops, eventos e
palestras oferecidas exclusivamente aos membros do CEI;

•

Experiência gerencial, pois lidera projetos e grupos de pessoas;

•

Desenvolvimento de competências comportamentais, de liderança, trabalho em grupo e
autonomia;

•

Valorização do currículo perante as exigências e concorrências do mercado de trabalho.

•

Desenvolvimento de aprendizado multidisciplinar

VI.

DO CRONOGRAMA

Descrição

Data

Inscrições e preenchimento do formulário De 19/08 a 06/09/2019
online
Processo Seletivo – Fase I (análise dos

De 09 a 17/09/2018

questionários)
Processo Seletivo – Fase II (Dinâmica)

De 18 a 20/09/2019

Processo Seletivo – Fase III (Entrevista)

23/09 a 02/10/2019

Publicação do Resultado

5/10/2019

VI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A participação no programa é uma atividade complementar à formação do aluno e, portanto,
não gera qualquer vínculo empregatício do aluno com a Instituição. O aluno assinará um Termo
de Compromisso, juridicamente elaborado, dispondo sobre a forma de pacto dessa relação, com
base na legislação pertinente ao assunto.

4.2. Em virtude de necessidades eventuais, o CEI e a CASA reservam-se o direito de alterar
qualquer informação contida neste Edital.

4.3. O acompanhamento das atividades do CEI se dará através do Coordenador Local do CEI,
Prof. Alberto Guerra, com a participação de corpo docente da instituição.

Campinas, 05 de agosto 2019.

___________________________________
Francis Régis Irineu
Reitor

