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Edital BIG - NAE 
  

Edital de abertura para seleção de estudantes  - Unifesp Campus Diadema  
 

Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão - BIG  
 
 
 

O presente edital faz jus ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica à Gestão - BIG 

(2018) aberto pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil (PRAE) e torna público o período de 

inscrição e seleção de estudantes de graduação da UNIFESP - Campus Diadema para 

contratação de três bolsistas, que atuarão junto ao Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE.  

 

Objetivo do BIG  

 
 O Programa de Bolsas Iniciação à Gestão (2018) tem como objetivo oferecer aos 

estudantes espaços e condições para a iniciação e desenvolvimento de atividades que 

promovam aprimoramento de suas futuras habilidades profissionais. Este programa tem 

natureza acadêmica e profissionalizante, no que diz respeito ao processo de formação e 

vivência universitária em setores relacionados à gestão educacional, institucional e social.  

 

1. Atividades dos bolsistas:  

 

- Desenvolver atividades culturais, esporte ou lazer junto à comunidade acadêmica do 

Campus Diadema nas diferentes unidades; 

- Desenvolver atividades que promovam acessibilidade e inclusão social. 

- Planejar e desenvolver atividades juntamente com o Núcleo de Apoio ao Estudante; 

- Participar e assessorar nas atividades relacionadas à assistência estudantil quando 

requisitado. 

 

2. Dos deveres do bolsista:  
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- Os bolsistas deverão cumprir as atividades previstas; 

- Os bolsistas contemplados pelo Programa devem apresentar bom aproveitamento 

acadêmico e frequência acima de 75% nas disciplinas previstas em seu curso de 

graduação; 

- Ao final dos 10 meses de bolsa, o bolsista contemplado deverá apresentar um relatório 

sobre sua experiência e participação no Programa, relatando o aprendizado e os impactos 

na sua formação profissional;  

- Os bolsistas devem manter seus dados cadastrais e bancários atualizados;  

- Os bolsistas deverão apresentar o trabalho realizado em evento específico para esse fim. 

 

ATENÇÃO: o bolsista BIG não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica 

remunerada (Iniciação Científica (CNPq, Fapesp ou outras), Extensão, Monitoria, PIBID, 

Novos Talentos ou PET).  

 

3. Número de vagas oferecidas:  

- 03 vagas.  

 

4. Valor da bolsa:  

- R$ 400,00 mensais.  

 

5. Dedicação:  

- 12 horas semanais.  

 

6. Duração do Projeto:  

- 10 meses. Vigência da bolsa: 01 fevereiro de 2018 a 30 de novembro de 2018.  

 

7. Inscrições:  

 

Podem realizar a inscrição os estudantes regularmente matriculados em qualquer curso de 

graduação da Unifesp - Campus Diadema e com conclusão prevista para data posterior a 

dezembro de 2018. 
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7.1 Período de inscrição:  

De 02/12/17 até 13/12/17.  

 

7.2 Procedimentos de inscrição:  

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem enviar ao e-mail do 

Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE: nae_diadema@hotmail.com, os seguintes 

documentos:  

1) Ficha de Inscrição (modelo em anexo a este edital); 

2) Apresentação detalhada do projeto de atuação para os 10 meses de bolsa nas 

seguintes áreas: cultura ou esporte ou lazer ou acessibilidade e inclusão social, 

contendo introdução, objetivo e metodologia. 

3) Histórico Escolar (modelo disponível on-line através da intranet).  

 

ATENÇÃO: As inscrições serão recebidas somente por e-mail e serão consideradas para a 

seleção as que apresentarem todos os documentos acima descritos e devidamente 

preenchidos. 

 

8. Do processo de seleção dos bolsistas:  

O processo de seleção será composto pelas seguintes etapas:  

 

1ª etapa:  

Avaliação da ficha de inscrição, da pertinência do projeto e histórico escolar. Esta etapa é 

eliminatória para a sequência do processo de seleção. Os alunos aprovados para a segunda 

etapa receberão um e-mail com dia e data para comparecimento no Núcleo de Apoio ao 

Estudante – NAE. 

 

 

 

 

mailto:nae_diadema@hotmail.com
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2ª etapa:  

Nessa segunda etapa será avaliado interesse, habilidades, motivação e viabilidade do 

projeto através de entrevista que será realizada entre os dias 15/12/17 a 21/12/17 no 

Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE, conforme agendamento com os estudantes.  

 

ATENÇÃO: É de total responsabilidade do candidato verificar sua convocação por e-mail. 

O mesmo deverá comparecer ao menos 15 minutos antes do horário da entrevista. A 

ausência ou o atraso superior a 15 minutos resultará em desclassificação.  

 

9. Resultado final:  

O resultado final estará disponível a partir do dia 22/12/17 no Núcleo de Apoio ao 

Estudante - NAE e os alunos selecionados serão comunicados através de e-mail.  

 



PROGRAMA DE INICIAÇÃO À GESTÃO NA PRAE – BIG PRAE (2018)

                 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

Nome:_______________________________________________________ Idade: _______ 

  

Curso:________________________________________ Nº de Matrícula:_______________ 

  

Termo:________________     Turno: (   ) integral (   ) vespertino (   ) noturno  

 

E-mail: ________________________________________________________________  

 

Telefone(s):________________________________________________________________ 

 

Você trabalha?    (   ) Sim   (   ) Não 

 

Realiza estágio?   (   ) Sim   (   ) Não 

 

Qual sua disponibilidade de horários durante a semana? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Por que se interessou em ser bolsista BIG? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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