CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS, TECNOLOGIA E ENGENHARIA
EDITAL Nº 01, de 18 de novembro de 2021.
O presente Edital dispõe sobre os procedimentos
relativos à participação como Avaliador Júnior e Monitor
no Startup-se e BIM Connect de 2021.2 dos cursos das
escolas de Gestão e Negócios, Tecnologia e Engenharia
do Centro Universitário UNDB.

1. PREÂMBULO
As coordenações dos cursos das escolas de Gestão e Negócios, Tecnologia e Engenharia no uso de
suas atribuições e atendendo às normativas do Centro Universitário UNDB, abre inscrições aos
interessados em participar como Avaliador Júnior e Monitor dos eventos Startup-se e BIM Connect a
serem realizados entre os dias 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021, obedecendo aos termos
deste Edital.
2. DA VIGÊNCIA
2.1 Os candidatos aprovados e selecionados neste edital participarão das atividades exclusivamente
no período de realização das atividades dos eventos, notadamente entre os dias 29 de novembro e
06 de dezembro de 2021.

2.2 Após o término das atividades dos eventos, os coordenadores das escolas de Gestão e Negócios,
Tecnologia e Engenharias emitirão os respectivos certificados de participação conforme categorias
para as quais o candidato se inscreveu e foi selecionado.
3. DOS EVENTOS
3.1 O Startup-se é um encontro de consolidação e apresentação dos resultados dos componentes
curriculares Integradores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação,
Engenharia de Software e respectivos Tecnólogos. Trata-se de um evento cujas equipes apresentam e
são avaliados mediante a conclusão das trilhas integradoras dos componentes.
3.2 O BIM Connect se trata de um encontro de consolidação e apresentação dos resultados dos
componentes curriculares integradores do curso de Engenharia Civil. Se constitui em um evento cuja
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programação visa a divulgação, avaliação e premiação dos trabalhos resultantes das trilhas
integradoras dos respectivos componentes integradores.
4. DO PROPÓSITO E FINALIDADES DO AVALIADOR Júnior E MONITOR
4.1 Este Edital tem como finalidade a seleção de candidatos para atuarem na qualidade de Avaliador
Júnior e Monitor dos encontros Startup-se e BIM Connect do semestre letivo de 2021.2 a ser
realizados entre os dias 29 de novembro e 06 de dezembro de 2021.
4.2 Nos termos do presente edital, o candidato selecionado para a função de Avaliador Júnior ficará
responsável por avaliar conforme os critérios e rubricas elaborados pelo corpo docente dos
componentes curriculares integradores, Núcleo Docente Estruturante e Coordenação das Escolas, os
trabalhos resultantes das atividades desenvolvidas e apresentadas pelas equipes participantes do
Startup-se e BIM Connect respectivamente.
4.3 Os candidatos selecionados para atuarem como Monitor no Startup-se e BIM Connect ficarão
responsáveis pelas seguintes atividades:
a) Auxiliar nas ações de planejamento, organização e execução, bem como todos os detalhes
operacionais relacionados à realização do Startup-se ou BIM Connect;
b) Participar das atividades de divulgação do Startup-se ou BIM Connect;
c) Contribuir com a organização dos formulários de avaliação e seus resultados.
d) Colaborar na produção do relatório do evento, conforme orientações da Comissão organizadora,
dentre outras atividades afins.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 Considera-se critérios para inscrição como candidato a MONITOR do Startup-se ou BIM Connect:
a) Alunos(as) devidamente matriculado(a)s em um dos cursos de Graduação das Escolas de Gestão e
Negócios, Tecnologia e Engenharia;
b) Estar disponível integralmente no período de realização dos encontros Startup-se e BIM Connect
do semestre letivo de 2021.2, no evento selecionado pelo candidato.
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c) Estar disponível para participar antes, durante e após as atividades dos eventos.
§ Em caso de empates ou número de inscrições superior à quantidade de vagas disponíveis, será
utilizado como critério de desempate o coeficiente de rendimento do candidato.
5.2 Considera-se critérios para inscrição como candidato AVALIADOR JÚNIOR do Startup-se ou BIM
Connect:
a) Alunos(as) devidamente matriculado(a)s em um dos cursos de Graduação das Escolas de Gestão e
Negócios, Tecnologia e Engenharia;
b) Alunos(as) que estejam cursando, obrigatoriamente, do quinto ao último período do curso no qual
esteja matriculado(a).
c) Estar disponível integralmente no período de realização dos encontros Startup-se e BIM Connect
do semestre letivo de 2021.2, no evento selecionado pelo candidato.
d) Estar disponível para participar antes, durante e após as atividades dos eventos.
§ Em caso de empates ou número de inscrições superior à quantidade de vagas disponíveis será
utilizado como critério de desempate o coeficiente de rendimento do candidato.
6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
6.1 O processo seletivo irá ocorrer em 3 (três) fases:
Fase 1: Inscrição do candidato mediante preenchimento de seguinte formulário de inscrição
https://forms.office.com/r/u1S6atVfW8;
Fase 2: Seleção dos candidatos para atuar como Avaliador Júnior e Monitor do Startup-se e BIM
Connect;
Fase 3: Divulgação dos resultados e início das atividades de Avaliador Júnior e Monitor dos eventos
ora mencionados.
7. DA SELEÇÃO
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7.1 Os candidatos serão avaliados pela Comissão Organizadora do Startup-se e BIM Connect, formada
pelos Coordenadores das Escolas de Gestão e Negócios, Tecnologia, Engenharia e professores dos
componentes integradores.
7.2 Os candidatos poderão ser desclassificados se:
I.

O candidato a Avaliador Júnior não atender aos critérios previstos neste Edital;

II.

O candidato a Monitor não atender aos critérios previstos neste Edital.

8. DA CERTIFICAÇÃO
8.1 Os candidatos selecionados e que realizarem integralmente as atividades previstas no cronograma
do Startup-se e BIM Connect receberão um certificado de Avaliador Júnior e Monitoria de Evento,
com carga horária total de 10h e 20 horas de atividades, respectivamente.
9. CRONOGRAMA
9.1 O processo de seleção segue o cronograma de etapas apresentado no Quadro 1.
9.2 Todas as informações referentes a este Edital, bem como seus respectivos trâmites e resultados,
serão

disponibilizadas

no

Portal

da

UNDB,

no

seguinte

endereço

eletrônico:

http://sou.undb.edu.br/?utm_source=direto

Quadro 1 – Cronograma
ETAPA
Abertura do Edital
Inscrições dos candidatos

DATAS

LOCAL

18/11/2021

Site UNDB e redes sociais

18/11 a 23/11

Formulário eletrônico
https://forms.office.com/r/u1S6atVfW8

Avaliação dos Candidatos pela

24/11

-

24/11

Site UNDB e redes sociais

25/11

-

Comissão Organizadora
Divulgação dos resultados dos
candidatos selecionados
Início

das

atividades

dos

selecionados (Primeira reunião de
alinhamento).

Av. Colares Moreira, n° 443 – Renascença São Luís/MA CEP 65075-970
CNPJ: 41.478.561/0003-40 www.undb.edu.br

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Casos omissos serão decididos pela Diretoria Acadêmica do Centro Universitário UNDB.

São Luís (MA), 18 de novembro de 2021

Raphael Fernando Sodré de Melo
Coordenador da Escola de Gestão e Negócios

Rodrigo Monteiro de Lima
Coordenador da Escola de Tecnologia

Thiago Ferreira da Silva
Coordenador da Escola de Engenharia
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