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1. DA IDENTIFICAÇÃO.  

 

1.1 Unidade: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (EST).  

 

1.2 Departamento: Departamento de Empreendedorismo e Gestão (STE).  

 

1.3 Projeto: Monitoria em Empreendedorismo e Inovação - Curso MINOR de complementação 

de estudos (Código do projeto: STEA0003). 

 

1.4 Disciplinas vinculadas ao Projeto: 

 

✓ STE00029 - CRIATIVIDADE E ATITUDE EMPREENDEDORA 

✓ STE00035 - GESTÃO DE PESSOAS 

✓ STE00034 - GESTÃO EMPREENDEDORA POR PROCESSOS 

✓ STE00031 - ESTRATÉGIA E MARKETING PARA EMPREENDEDORES 

✓ STE00032 - FINANÇAS PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS 

✓ STE00030 - TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO 

✓ STE00033 - PLANO DE EMPREENDIMENTO 

  

1.5 Professor orientador: Prof. Robson Moreira Cunha. 

  

1.6 Número de vagas oferecidas: 01 (uma) vaga 

 

1.7 O detalhamento do projeto está disponível no Anexo I deste edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES.  

2.1 Período: 21/08/2020 – 25/08/2020. 

2.2 Endereço eletrônico da página disponibilizada para a inscrição: 
https://app.uff.br/monitoria/home.uff  

2.3 Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria  

O estudante deverá atender a todos os itens a seguir para poder se candidatar: 

• Ter completado o Minor em Empreendedorismo e Inovação, tendo obtido coeficiente de 

rendimento igual ou superior a 7,0 (sete); 

• Estar regularmente inscrito no Curso de Graduação em Processos Gerenciais e ter coeficiente 

de rendimento igual ou superior a 7,0 (sete); 

• Não ser beneficiário de nenhuma outra bolsa concedida pela UFF, ou por agência de fomento, 

sob qualquer título, além da oferecida pelo Programa de Monitoria. 



 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

 

3.1 Histórico escolar 

 

3.2 Declaração de regularidade de matrícula. 

 

4. DAS PROVAS.  

4.1 Data e Horário.  

• Entrevista teste (para perguntas sobre os conteúdos listado a seguir): será agendada no dia 

27/08, em horário a ser combinado com os candidatos. 

 

4.2 Realização das entrevistas: Via Google Meet. 

 

4.3 Ementa relativa ao Projeto objeto do concurso (itens a serem estudados para a entrevista): 

Empreendedorismo – principais conceitos; Modelo de Negócios; Startups; Inovação – principais 

conceitos.  

 

4.4 Critérios de seleção: A entrevista tem caráter eliminatório (nota mínima igual a 7,0) e a análise 

do histórico escolar tem caráter classificatório. As duas fases têm o mesmo peso na pontuação 

final (a nota será dada pela média entre a nota da entrevista e a nota da análise do histórico e CR). 

Os candidatos que tiverem ingressado na UFF por política de ação afirmativa terão a média final 

multiplicada por 1,4, se a média final for igual ou superior a sete, resultando num valor máximo 

final de 10, correspondendo à proporção de alunos ingressantes por ações afirmativas na UFF. Os 

candidatos deverão apresentar à Banca Examinadora a declaração de ação afirmativa de ingresso 

na Universidade para comprovar o direito ao bônus.  

As candidatas que estiverem na condição de mães com filhos com idade de até 5 (cinco) anos 

terão a média final multiplicada por 1,2, se a média final for igual ou superior a sete, resultando 

num valor máximo final de 10. 

 

4.5 Bibliografia indicada.  

• RIES, Eric. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua 

para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012. 

• MARIANO, S. R. H.; MAYER, V. F. Empreendedorismo e inovação: Criatividade e 

Atitude Empreendedora. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2008. (Caps. 2, 3, 8, 9 e 10) 

 

4.6 Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete).  

 

4.7 Critérios de desempate (com pontuação).  

• 1º Critério: CR 

• 2º Critério: Maior idade em 01/09/2020. 

 

4.8 Data e local da divulgação dos resultados.  



A divulgação do resultado final está prevista para o dia 27/08/2020, por e-mail.  

 

4.9 Instâncias de recurso: Departamento de Empreendedorismo e Gestão. 

 

 

5. DA ACEITAÇÃO DA VAGA.  

O candidato classificado no processo seletivo terá até o dia 05/09, para aceitar a vaga no Sistema 

de Monitoria e registrar seus dados bancários no sistema. Será considerado desistente o candidato 

que não cumprir ao prazo estabelecido. 

 

6. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.  

Os candidatos classificados deverão encaminhar ao endereço eletrônico da Secretaria que atende 

o Departamento/Coordenação de Curso o Termo de Compromisso, devidamente assinado, gerado 

pelo Sistema de Monitoria, ou a declaração de que aceita as cláusulas do Termo de Compromisso 

no prazo de uma semana após o aceite no Sistema de Monitoria. 

 

Niterói, 20 de agosto de 2020 

 

 

_______________________________________________ 

Joysinett Moraes da Silva 

Chefe do Departamento do Empreendedorismo e Gestão 

 

 

 

_______________________________________________ 

Robson Moreira Cunha 

Coordenador do Curso Minor em Empreendedorismo e Inovação 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais 

  



ANEXO I – DETALHAMENTO DO PROJETO E DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Projeto STEA0003 

Monitoria em Empreendedorismo e Inovação  

(Curso MINOR de complementação de estudos) 

 

Caracterização do projeto: 

O projeto tem como objetivo desenvolver práticas pedagógicas inovadoras para as 

disciplinas do Curso Minor em Empreendedorismo e Inovação. O foco é fazer com que os 

monitores vivenciem a atividade docente em um contexto que envolve não apenas estudo e 

atualização constante em relação ao processo empreendedor, mas também aplicação dos 

conceitos em casos práticos e reais, uma vez que toda a dinâmica do curso é voltada para projetos 

de empreendimentos dos estudantes. 

Chegaremos ao objetivo mencionado envolvendo os monitores no desenvolvimento de 

diferentes dinâmicas (em conjunto com o professor) para transformar todo o processo de 

acompanhamento dos projetos dos estudantes em um jogo. A “gamificação” do processo de 

acompanhamento dos alunos visa tornar a experiência em sala de aula e na plataforma Moodle 

(utilizada como Ambiente Virtual de Aprendizagem do Minor) mais lúdica e interessante. Além 

disso, um outro desdobramento esperado é a redução do nível de evasão do curso. 

Minor: Trata-se de um curso sequencial e semipresencial de complementação de estudos, 

ofertado para estudantes de qualquer curso de graduação da UFF e para servidores. As disciplinas 

(todas em nível de graduação) somam 270 horas. Mais informações: 

http://empreendedorismo.sites.uff.br/apresentacao-do-curso/ 

 

Atribuições do monitor: 

- Participar das discussões sobre a metodologia, sugerir e desenvolver novas práticas pedagógicas 

a partir de pesquisas e levantamentos sobre a temática do Empreendedorismo, com destaque para 

o processo empreendedor. Esta atribuição principal terá como eixo norteador o desenvolvimento 

de dinâmicas de acompanhamento da evolução dos projetos de empreendimento dos alunos. Essas 

dinâmicas serão reunidas na forma de um jogo, tornando as aulas mais divertidas e facilitando o 

entendimento dos conteúdos. 

- Preparar e apresentar parte de uma (1) aula em um dos encontros do semestre, sob supervisão e 

acompanhamento do docente; 

- Desenvolver materiais de apoio, incluindo gravação de vídeos curtos (de no máximo 05 minutos) 

com complementos dos conteúdos vistos em sala e destaques para partes importantes da matéria; 

- Preparar-se e apresentar seu projeto na Semana da Monitoria. 

- Participar, juntamente com o professor, do processo de atendimento e solução de dúvidas dos 

estudantes. 

 

Cronograma de trabalho: 

Primeiras semanas de vigência da monitoria: Reunião de planejamento e alinhamento da 

metodologia a ser utilizada na disciplina e leitura e discussão dos principais textos. 

Setembro: Discussões e testes para definir o modelo a ser adotado no acompanhamento dos 

projetos (vale destacar que é apenas neste momento do curso que os estudantes começam a definir 

suas propostas de empreendimento com mais clareza). 



Outubro: Preparação e implementação das práticas pedagógicas no contexto de um jogo. 

Novembro - Dezembro: Acompanhamento dos projetos + preparação e ministração de parte de 

uma (1) aula em um dos encontros presenciais. 

Dezembro: Registro do aprendizado, discussão sobre novas perspectivas para o projeto. Reuniões 

de avaliação do projeto e encerramento. 

 

Metodologia de acompanhamento e avaliação: 

O acompanhamento será realizado por meio de reuniões semanais, onde o docente 

verificará o cumprimento das atividades previstas no cronograma.  
 

Dúvidas sobre o projeto podem ser encaminhadas para: robsoncunha@id.uff.br 


