
 

 

CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO - EESAP 

 

EDITAL 08/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM 

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO – GPEEG – 2021 

 

A Faculdade de Ensino Superior do Agreste Paraibano – EESAP, por meio de sua 

Diretoria Acadêmica, comunica aos interessados que se encontra aberto o prazo de 

inscrições para integrar o PROCESSO DE SELEÇÃO GRUPO DE PESQUISA E 

EXTENSÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO – GPEEG 2021, conforme 

orientações e regras constantes no presente edital.  

 

1. Dos Objetivos 

 

O objetivo do grupo de pesquisa GPEEG é desenvolver uma dinâmica 

laboratorial de análise teórica, sobre o impacto e mudança da gestão na trajetória 

empreendedora, e empírica, sobre a aplicação de práticas organizacionais na atuação dos 

empreendedores, com o intuito de gerar ações direcionadas para empreendedores, 

materiais de disseminação de conhecimento, acompanhamento de organizações para 

atingimento de resultados e aprendizado para a comunidade acadêmica. O grupo é 

direcionado a professores e graduandos dos Cursos de Bacharelado em Administração e 

Ciências Contábeis da EESAP, além dos empreendedores e quaisquer agentes externos 

que contribuam para a dinâmica laboratorial estabelecida.  

 

O grupo GPEEG possui duas linhas de ação: 

Linha 1: grupo de estudos e pesquisa 

A atuação desta linha de frente será o aprofundamento na literatura sobre práticas da 

gestão empreendedora, cultura empreendedora e ensino do empreendedorismo no mundo. 

A partir disso, pretende-se viabilizar a discussão sobre a participação e o impacto da 

gestão no empreendedorismo, como se dá e como gera resultados.  

 



 

Em seguida, mediante as atividades teóricas, o grupo deve desenvolver pesquisas 

empíricas sobre os temas de interesse. Pesquisa em formato de artigos tecnológicos e 

científicos, relatórios práticos de aplicação, capítulos de livros, casos para ensino e TCC.  

 

Linha 2: extensão com aplicação prática 

Essa linha visa gerar ações direcionadas para empreendedores, materiais de disseminação 

de conhecimento e acompanhamento de organizações para atingimento de resultados por 

meio do envolvimento dos membros do grupo e da comunidade externa, enquanto atores 

do empreendedorismo. A atuação desta linha torna-se importante para real transformação 

objetivada pelo GPEEG, mediante ações de (1) orientação empresarial para planejamento 

e implementação de práticas de gestão por meio de diagnóstico e aplicação do CANVAS; 

(2) elaboração de materiais didáticos (cartilhas, podcasts, reportagens e vídeos 

educativos) para disseminação de informações que sirvam de base para compreensão e 

aplicação de ações pelos empreendedores; (3) Eventos (workshops, mini cursos e 

palestras).  

 

2. Dos Coordenadores 

 

NOME ATUAÇÃO 

Professora Rebeca Sá do Nascimento 

Carrazzoni 

rebecasa.nascimento@gmail.com  

Professora coordenadora 

Consultora Empresarial  e Palestrante 

Professor Fabiano dos Santos 

e-mail: fabianosantos_jp@hotmail.com  

Professor coordenador colaborador 

Consultora Empresarial e Palestrante  

Professora Gleicy Kelly da Silva Costa 

e-mail: prof-gleicy@outlook.com 

Professora coordenadora e colaboradora 

Consultora Empresarial e Palestrante 

APOIADORES EXTERNOS 

Professora Ana Cristina de O. Borba 

Paulino 

e-mail: coordenação@eesap.edu.br 

Coordenação do Curso de Negócios da 

EESAP 

 

3. Das vagas 

Serão selecionados 4 (quatro) discentes do Curso de Graduação em 

Administração e Ciências Contábeis, podendo este número ser ampliado, conforme 

avaliação da coordenação. A divisão será por linha, incialmente, mas os alunos podem e 

devem transitar por atividades das linhas do grupo de estudos.  

 



 

 

4. Dos requisitos para Inscrição 

 Estar regularmente matriculado na Instituição; 

 Ter cursado no mínimo 02 (dois) períodos letivos com aproveitamento; 

 Dispor de 04 (quatro) horas semanais para desenvolver atividades de pesquisa e 

extensão.  

5. Das Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas por meio de preenchimento de Ficha de Inscrição 

(ANEXO II) no período de 21 a 29/04, e enviado por e-mail para 

coordenacaogpeeg@gmail.com. 

 

6. Do Processo Seletivo 

O processo seletivo será subdividido em 02 etapas: 

6.1 Envio: Carta de apresentação e currículo a serem enviados para os e-mails dos 

coordenadores do grupo Email: coordenacaogpeeg@gmail.com, com no máximo de 250 

palavras, justificando o interesse no GPEEG;  

6.2 Entrevista: os coordenadores do grupo de estudos agendarão entrevista com os 

candidatos pré-selecionados durante os dias 28 e 29 de abril de 2021.  

O resultado do processo seletivo será divulgado no sistema acadêmico do aluno, 

no dia 03 de maio 2021, até as 23h59min.  

Cronograma de Atividades 

Inscrições: 21 a 29/04 

Cronograma de entrevistas:  30/04 

Entrevistas:  03 e 04/05 

Resultado final:  06/05 

 

 

7. Das reuniões 

7.1  As reuniões são online, periódicas e ocorrem quinzenalmente. Os membros do 

grupo devem estar presentes de acordo com as divisões estabelecidas e as atividades 

agendadas. As reuniões servem para estruturar e direcionar pesquisas e ações do GPEEG. 

Ademais, a intenção é gerar discussão para aprofundamento e melhoria dos estudos.  

 

mailto:coordenacaogpeeg@gmail.com


 

7.2 A participação nas reuniões agendadas é obrigatória e, para fins de certificado e 

permanência no grupo, é exigida participação em 75%, no mínimo, dos membros 

solicitados para as atividades. 

Obs: O cronograma de trabalho e calendário de encontros serão definidos e divulgados 

juntamente com a divulgação dos integrantes do grupo.  

 

8. Da Metodologia de Estudo 

8.1 Nos encontros serão discutidos o andamento das ações e pesquisas, com enfoque 

especial em uma área temática do grupo, sendo esta explorada pelas equipes, e tendo 

como base da discussão a bibliografia previamente indicada, cuja leitura é obrigatória; 

8.2 Todos os membros presentes deverão participar da discussão apresentando críticas e 

sugestões, assim como considerações sobre o tema e a leitura indicada; 

8.3 Todos os membros deverão, obrigatoriamente, produzir uma pesquisa científica a 

partir dos estudos para apresentação na JAI. Além disso, o GPEEG direcionará os seus 

membros para publicações científicas em periódicos da área para valorização do trabalho 

desenvolvido e instituição.  

 

9. Das Considerações Finais 

9.1 Não serão admitidos participantes ouvintes neste grupo.  

9.2 Terão direito a certificado de 80 horas de atividades de pesquisa aqueles que 

cumprirem as exigências de participação mínima.  

9.3 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis 

para as atividades vinculadas ao grupo.  

9.4 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão 

resolvidas pela coordenação do “GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM 

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO – GPEEG”. 

Guarabira, 15 de abril 2021.  

EMÍLIA PIMENTA  

DIRETORA ACADÊMICA 

 

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BORBA PAULINO 

COORDENADORA DE CURSO 

 

                                REBECA SÁ DO NASCIMENTO CARRAZZONI 

     COORDENADORA DO GRUPO  

  



ANEXO I 

 

 

I. ÁREAS TEMÁTICAS DO GPEEG 

 

1. EMPREENDEDORISMO  

I. Empreendedorismo e processo empreendedor; 

II. Comportamento empreendedor e novas tendências no empreendedorismo. 

 

2. GESTÃO 

I. Empreendedorismo e as áreas funcionais da empresa; 

II. Ferramentas de gestão para empreendedores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  

GRUPO DE  PESQUISA E EXTENSÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO – 

GPEEG 

Matrícula:  CPF:  

Nome completo:  

Curso matriculado:  

Período em curso:  

E-mail:  Telefone:  

Já cursou Empreendedorismo: (    ) Sim     (     ) Não  

Quais os temas de interesse em Empreendedorismo? 

 

 

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de pré-inscrição e a validação da 

minha inscrição estará condicionada a conformidade da Resolução CONSEPE 01/2015 e 

as orientações expressa neste Edital. 

 

 

 

 

 _________________________________                       ____________________________ 

                       Assinatura                                                                     Local e data 

 

 


