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EDITAL UNC REITORIA 415/2021 
 

Dispõe sobre abertura de Processo Seletivo para ingresso 
de acadêmicos no Instituto de Empreendedores do 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNC, no 
Campus Concórdia. 

 
A Reitora da Universidade do Contestado - UNC, TORNA PÚBLICO o Processo 

de Seletivo de Acadêmicos para participação no Instituto de Empreendedores do 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNC, no Campus Concórdia. 

 
1. OBJETIVO 

 
1.1 Selecionar acadêmicos da Universidade do Contestado para participação no 
Instituto de Empreendedores, incentivando a prática do empreendedorismo, para 
criação de oportunidades de trabalho e investimento que promovam o 
desenvolvimento econômico e social do país. 

 
2. DO INSTITUTO DE EMPREENDEDORES - IEMP 

 
2.1 O Instituto de Empreendedores - IEmp tem como objetivo proporcionar aos 
acadêmicos da Universidade do Contestado a formação de competências 
empreendedoras sob a perspectiva da inovação tecnológica e da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. 
 
2.2 No IEmp os acadêmicos selecionados participarão de aulas de capacitação e 
orientação para desenvolvimento do próprio negócio. O resultado financeiro final da 
miniempresa será revertido como premiação aos empresários Júnior. 
 
2.3 Os ministrantes dos encontros serão professores da UNC, convidados externos e 
empresários da região. Neste programa, são explicados os fundamentos da economia 
de mercado e da atividade empresarial através do método Aprender-Fazendo, em que 
cada participante se torna um empresário. 

 
3. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

 
3.1 Poderão participar do IEmp acadêmicos não concluintes em 2021, regularmente 
matriculados a partir da 2ª fase dos Cursos de Graduação oferecidos pela 
Universidade do Contestado - Campus Concórdia. 
 
3.2 O acadêmico deverá ter disponibilidade de horário para participar das 
capacitações e demais atividades propostas. Serão realizados 08 (oito) encontros no 
período de novembro a dezembro, aos sábados, no período vespertino, das 13h30min 
às 17h30min, totalizando 40 (quarenta) horas de capacitação. 
 
3.3 O acadêmico participante deverá prezar pela integridade nas ações e respeitar o 
regimento interno do Instituto. 
 
4. DA INSCRIÇÃO 

 
4.1 A inscrição deverá ser realizada no link: https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=2251 até 
o dia 10 de novembro de 2021. 
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4.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. A entrada no programa está 
condicionada ao investimento de R$ 50,00 (cinquenta reais) por acadêmico, que será 
aplicado diretamente no desenvolvimento do negócio como capital inicial do projeto. 
O capital inicial será gerenciado pelos acadêmicos no momento da constituição das 
equipes. 

 
5. DAS VAGAS 

 
5.1 Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas para o Campus de Concórdia no 
segundo semestre de 2021. 

 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
6.1 Os acadêmicos serão selecionados do maior para o menor Índice de Rendimento 
Acadêmico (IRA) constante no Histórico Escolar no momento da avaliação. 
 
6.2 Será considerado como critério de desempate o maior percentual de disciplinas 
aprovadas no curso. 

 
7. DOS PRAZOS 
 

ATIVIDADE PERÍODO  
Inscrições no site da UNC Até 10/11/2021 
Divulgação do resultado 16/11/2021 pelo site da UNC 

Início das atividades do IEmp 19/11/2021 
 
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1 Os acadêmicos que atingirem frequência mínima de 90% (noventa por cento) nas 
atividades do IEmp receberão certificados de extensão de 40 (quarenta) horas. 
 
8.2 A participação do acadêmico no IEmp tem caráter acadêmico, não se 
caracterizando como vínculo empregatício com a instituição. 
 
8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 
e Extensão da Universidade do Contestado. 
 
8.4 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital 
poderão ser obtidos encaminhando mensagem para o endereço prppge@unc.br 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
Mafra, SC, 25 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora 

Universidade do Contestado 


