
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O EVENTO: III CONGRESSO UNIFEMM: 

“EMPREGABILIDADE NO MUNDO PÓS PANDEMIA – OS DIFERENCIAIS DA FORMAÇÃO 

SÓLIDA E DISRUPTIVA.” 

 

 

Nº 01 / 2022 

 

A Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – COPPEX, no uso de suas atribuições 
torna pública a abertura das inscrições e estabelecem as normas para a seleção de alunos para o 

evento: III Congresso Unifemm. 

 

Este evento é resultado do empenho entre os profissionais de instituições de ensino e pesquisa, 

nacionais e internacionais. Seu objetivo é estimular o aperfeiçoamento, tendo como base os 

diferenciais da formação sólida de disruptiva trazidas ao congresso por parceiros atuantes no mercado 

brasileiro e internacional. 

O evento pretende embargar todos os campos de formação tendo caráter muldisciplinar atendendo 

desde estudantes de graduação, pós-graduação latu e strictu senso a profissionais atuantes no 

mercado nacional e internacional, através de palestras, apresentação de trabalhos, relatos 

profissionais, dentre outros.  

 

Coordenadora Geral do Evento: Caroline Bastos Dantas (Pró-Reitora Acadêmica) 

Comissão Organizadora: Gracielle Teodora da Costa Pinto Coelho (Coppex); Rodrigo Garofallo 

(Coppex); Márcia Nogueira Amorim (Coppex). 

 

1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Esta seleção tem como objetivo eleger 20 estudantes dos cursos de graduação para participar do 

III Congresso Unifemm. 

b) Os selecionados atuarão no período de março a maio/2022, conforme calendário do Evento a ser 

pactuado entre o Coordenador Geral e Comissão organizadora. 

c) Os encontros serão marcados previamente com previsão de encontros semanais via Google meet. 

 

2) DOS COMPROMISSOS DO ESTUDANTE CANDIDATO 

 

a) Participar de TODAS as reuniões programadas pela Comissão Organizadora; 

b) Auxiliar na organização do III Congresso (montagem, execução, fechamento e emissão dos 

certificados); 

c) Cumprir as atividades propostas pela comissão           organizadora do Evento; 

d) Respeitar e cumprir as determinações do Coordenador Geral e da Comissão Organizadora 

Docente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) DA INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A): 

 

As inscrições ocorrerão entre os dias 08 a 13 de março através do formulário eletrônico: 

https://forms.gle/KCT5rd1Dp8aRXQic7 

 

a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

6) DO PROCESSO SELETIVO 

a) O processo seletivo será efetivado em 02 etapas, sendo composta de: ETAPA 

1- Formulário de inscrição 

- Nesta etapa, a banca examinadora verificará o formulário de inscrição.  
. 

O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO está disponível no link:  

 

https://forms.gle/KCT5rd1Dp8aRXQic7 

 

ETAPA 2- Entrevista individual. 

Nesta etapa, a banca examinadora realizara entrevista individual com o candidato. 

 

7. DA PONTUACAO 

a) Para efeito da classificação final, o grau obtido pelo candidato será calculado a partir do 

FORMULÁRIO e ENTREVISTA INDIVIDUAL.  

 

8. DA CLASSIFICACAO FINAL 

a) A classificação final seguirá a maior pontuação obtida na seleção. 

 

9. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE 

a) Os critérios de desempate só serão utilizados para a média final dos candidatos, seguindo os 

seguintes pontos: 

I Pontuação obtida na entrevista individual;  

II Experiência com eventos 

 

10. DA REALIZACAO DA 2a ETAPA 

 

a) A ENTREVISTA ocorrerá nos dias 15 e 16/03 via Google meet ou presencialmente. 

b) O horário será agendado previamente e enviado no Whatsapp cadastrado no formulário. 

c) O candidato deverá estar disponível 10 minutos antes do horário agendado. 

 

12. DO RESULTADO FINAL 

a) O resultado final da seleção será divulgado no site da faculdade no dia 17/03 às 18:00, via 

COPPEX. 

 

13. DOS CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS 

a) Ocorrerá a chamada dos classificáveis quando as vagas destinadas não forem preenchidas pelos 

candidatos classificados. 

 

14. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 



 

 

Inscrição 08 a 13 De Março Via Formulário 

Etapa 1 14 a 15 De Março Interna 

Etapa 2 15 e 16/03 Google Meet 

Resultado 17/03 Coppex 

 

15. VAGAS 

 

O total de Vagas para a comissão organizadora é de 20 vagas. 

 

Curso Vagas 

Cursos da área de Gestão em geral 10 vagas 

Logística 10 vagas 

Total 20 vagas 

 

16. DOS BENEFÍCIOS AO ALUNO SELECIONADO 

 

Os alunos participantes receberão certificado de Organização do Congresso, serão computadas 20 

horas académicas.  
 
 

 


