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EDITAL 01/2019  

 
A Direção da Faculdade Metodista de Santa Maria – FAMES, no uso de suas atribuições, torna público 

o edital para seleção de ALUNOS(AS) VOLUNTÁRIOS(AS) PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE 

ESTUDOS EM GESTÃO, EMPREENDEDORISMO E COMUNICAÇÃO – GEC, do Curso de 

Administração. 

 LINHA DE ESTUDO MARKETING E ESTRATÉGIA (VAGAS: 05) 

I. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições estão abertas de 19 a 22 de março de 2019, na Sala das Coordenações dos 

Cursos. 

II. DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada por meio da análise do formulário contendo carta de intenções 

entregue no momento da inscrição, considerando a justificativa individual e o interesse na linha de 

estudos com vagas disponíveis. 

III. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

a) Possuir interesse em aprofundar conhecimentos nas diferentes áreas relacionadas à gestão, ao 

empreendedorismo e à comunicação; 

b) Justificar adequadamente o interesse em atuar no membro do Grupo de Estudos, na linha de 

estudos com vaga disponível; 

c) Interesse em desenvolver competências relacionadas ao desenvolvimento de estudos e textos 

acadêmicos, assim como para a participação em eventos acadêmicos destinados à área de 

atuação do Grupo de Estudos; 

d) Ter disponibilidade para frequentar um encontro quinzenal de uma hora de duração, conforme 

agendamento prévio; 

e) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades relacionadas ao grupo de estudos de forma não 

presencial, conforme definidos pelos encontros presenciais. 

IV. PROCEDIMENTO 

Os candidatos devem entregar, na Sala das Coordenações, o formulário de inscrição 

preenchido, justificando o interesse em participar deste Grupo de Estudos. 

V. QUEM PODE SE INSCREVER 

a) Alunos dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Educação Física e Direito 

da Faculdade Metodista; 

b) Alunos dos cursos de pós-graduação da Faculdade Metodista; 

c) Egressos da Faculdade Metodista; 

d) Comunidade. 
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VI. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia de trabalho inclui a leitura de artigos científicos, a discussão dos textos e temas 

estudados, elaboração de textos acadêmicos vinculados aos temas da linha de estudo, a apresentação 

de seminários internos, a elaboração de projetos de pesquisa e a participação em eventos acadêmicos. 

As atividades serão desenvolvidas de acordo com as linhas de interesse de estudo do Grupo, e também 

estarão baseadas nos interesses de atuação e de estudo dos professores voluntários participantes do 

Grupo de Estudos, que conduzirão o trabalho a ser desenvolvido de forma individual e coletiva pelo 

Grupo de Estudo. A realização dos encontros será quinzenal, às segundas-feiras, às 18 horas, nas 

dependências da Faculdade Metodista. 

VII. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Terão direito a certificado de 20h atividades complementares por semestre os alunos que 

participarem ativamente das atividades do Grupo de Estudo, conforme relatório do docente voluntário 

à Coordenação do Curso de Administração.  

VIII. RESULTADO: 

Dia 25 de março, a partir das 17 horas, no Portal Institucional da Faculdade Metodista. 

Endereço: http://fames.edu.br/ 

IX. ENCONTRO 

O primeiro encontro do Projeto ocorrerá no dia 26/03, às 18h na Sala C016, no prédio C.  

 

Santa Maria, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Coordenação do Curso de Administração  
Faculdade Metodista de Santa Maria 
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FICHA DE INTERESSE EDITAL 01/2019 
VOLUNTÁRIO PARA O GRUPO DE ESTUDOS EM GESTÃO, EMPREENDEDORISMO E 

COMUNICAÇÃO - GEC 
 

Nome Completo do candidato:__________________________________________________   

Idade: __________________    Data de Nascimento: ________________ 

RG: ___________________________  CPF: ______________________________ 

E-mail: _______________________________________Telefone: ______________________ 

Curso:_______________________ __ Semestre: _______________ 

Possui disponibilidade para desenvolver as atividades do Grupo de Estudos, conforme exigência do 
Edital?  

(   ) SIM (   ) NÃO  

Possui vínculo empregatício ou exerce estágio remunerado?  

(   ) SIM (   ) NÃO  

É provável formando de 2019.1?  

(   ) SIM (   ) NÃO  

Desenvolve ou já desenvolveu atividades voluntárias?  

(   ) SIM (   ) NÃO 

Descreva os motivos que o(a) levam a se voluntariar junto ao Grupo de Estudos Gestão, 
Empreendedorismo e Comunicação - vaga na linha de estudos MARKETING E ESTRATÉGIA – 
de acordo com o Edital 01/2019 da Faculdade Metodista de Santa Maria: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Santa Maria, _ de _____ de __ . 
 
 
 

Assinatura: _______________________________________________ 


