
 

  

  

  
  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora  

 

EDITAL Nº 029/2020 
 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O VUEI - VIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de 

Governador Valadares/MG, torna pública a abertura do processo de seleção de 

estudantes para o Projeto VUEI - Vivência Universitária em Empreendedorismo e 

Inovação da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o qual se 

regerá pelas normas contidas neste Edital. 

 

1  DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

 

1.1 O VUEI é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais (Sede) executada pela Diretoria de Indústria Criativa e 

Formação Empreendedora (Dice) e tem por objetivo promover a aproximação entre 

o mercado e a academia bem como apoiar o desenvolvimento dos ecossistemas 

de inovação e empreendedorismo nas IES do estado de Minas Gerais. Nesse 

contexto, busca despertar e desenvolver o comportamento empreendedor nos 

alunos e professores das IES do estado e estimular a criação de novos negócios de 

base tecnológica que envolvam ciência e inovação, oferecendo capacitação 

especializada e ferramentas estratégicas para a promoção da cultura 

empreendedora. Possui os seguintes objetivos: 

a) promover o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação e 

empreendedorismo nas IES; 

b) promover a conexão das universidades com o mercado; 

c) estimular a criação de projetos e negócios inovadores que envolvam ciência 

e tecnologia dentro das IES de MG; 

d) despertar o protagonismo, a autonomia e a proatividade de alunos da 

graduação e pós-graduação; 

e) aumentar o número de professores com conhecimento de metodologias de 

ensino do empreendedorismo. 

 

1.2 A coordenação das ações realizadas na UNIVALE integradas ao Projeto VUEI 

é de responsabilidade da equipe de professoras do Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo (NUVEM) da UNIVALE, previamente selecionadas pela Diretoria 

de Indústria Criativa e Formação Empreendedora (Dice) da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede). 



 

  

  

  
  

 

2 DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROJETO 

 

2.1 São requisitos para participar do Projeto VUEI: 

a) ser aluno regular e formalmente matriculado em curso de graduação da 

UNIVALE,  

b) estar cursando, em 2020-2, até o antepenúltimo período do curso; 

c) ter participado em projetos e iniciativas empreendedoras, tecnológicas e/ou 

inovadoras (experiência prévia desejável); 

d) ter perfil empreendedor – ser proativo, comunicativo, criativo; 

e) capacidade de criar e executar projetos e trabalhar em equipe;  

f) ter noções básicas de mídias sociais; 

g) ter disponibilidade para dedicação de pelo menos 4 (quatro) horas semanais 

para o desenvolvimento de atividades concernentes ao Projeto VUEI; 

h) comprovar residência em Governador Valadares. 

 

3 DO NÚMERO DE VAGAS DO PROJETO 

 

3.1 Serão selecionados 05 (cinco) estudantes matriculados em cursos de 

graduação da UNIVALE para atuarem junto ao Projeto VUEI. 

 

4  DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE 

 

4.1 O estudante selecionado para o Projeto VUEI, obrigar-se-á ao cumprimento 

das seguintes obrigações, sem prejuízo daquelas que lhe forem atribuídas por seu 

professor orientador: 

a) participar da elaboração e execução de ações, metodologias e processos 

junto ao professor universitário para atividades de empreendedorismo na 

UNIVALE no âmbito do Projeto VUEI.  

b) participar das Trilhas de Aprendizagem personalizadas do Projeto VUEI; 

c) contribuição para elaboração, gerenciamento e divulgação das ações e 

resultados relacionados às atividades de empreendedorismo e inovação 

desenvolvidas; 

d) contribuição para o desenvolvimento de novos projetos que visem ao 

estímulo ao empreendedorismo e inovação tecnológica em Minas Gerais; 

e) participação em reuniões e tomada de decisão; 

f) cumprir todas as exigências decorrentes do plano de trabalho proposto pelo 

professor orientador, com dedicação de pelos menos 4 (quatro) horas 

semanais; 

g) apresentar relatórios quando solicitados pelo professor orientador; 



 

  

  

  
  

h) submeter os resultados da sua participação no Projeto VUEI no Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, sob a forma de Comunicação 

Oral, conforme calendário determinado pela Coordenação do Evento. 

 

5 DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 As inscrições ao Processo Seletivo de que trata este edital estarão abertas 

no período de 29 de setembro a 05 de outubro de 2020 através do formulário de 

inscrição disponível no link http://bit.ly/inscricaoVUEI. 

 

6 DOS CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1 A seleção dos estudantes será por meio de análise do formulário de 

inscrição. 

 

6.2 Os critérios de seleção serão definidos pelos professores orientadores que 

integram o Projeto VUEI. 

 

7 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 

7.1 O resultado final e definitivo do Processo de Seleção de que trata este edital 

será publicado no sítio de internet da UNIVALE, na data de 07 de outubro de 2020, 

podendo o candidato inscrito ser informado, por correspondência eletrônica, 

acerca do seu desempenho. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 A participação dos estudantes no Projeto VUEI não gera vínculo 

empregatício com a FPF/UNIVALE, nem tampouco contrapartida financeira. 

 

 

 

Governador Valadares, 29 de setembro de 2020. 

   

 

   

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha  

Reitora  

 

 

 

*O original deste Edital assinado, encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria.  

http://bit.ly/inscricaoVUEI

