CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO –EESAP
EDITAL 09/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM
EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL – GPEEFC –
2021

A Escola 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 PARA O GRUPO DE
PESQUISA E EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL - 2021, conforme orientações e regras constantes no presente
edital.

1. Dos Objetivos
O GPEFIC tem o intuito de reunir professores, pesquisadores, e graduandos do Curso
de Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis da EESAP em um espaço de
pesquisa e extensão, elaboração e construção cientifica, geração de ações direcionadas
para empresas e escolas, acompanhamento de organizações, promoção de palestras e
debates sobre a temática, estimulando a formação profissional e técnico-científica dos
estudantes. Além, de colocar os alunos de frente a problemas reais, sociais, práticos,
relevantes, trazidos pelas empresas, escolas e comunidade, para serem resolvidos de
forma colaborativa.
Para tanto, promoverá encontros periódicos presenciais e/ou virtuais, assim como
realizará eventos abertos a comunidade acadêmica e sociedade. Com a orientação de
coordenadores, juntamente com os debates orientados, as atividades do grupo serão
direcionadas para a prática empresarial, prática de extensão nas escolas, produção
acadêmica de trabalhos científicos e participação de eventos locais, nacionais e
internacionais.

2. Dos Coordenadores


Prof. Wallysson Klebson de Medeiros Silva



Prof. Jessica Monteiro Valverde

3. Das vagas
Serão selecionados até 10 (dez) discentes do Curso de Graduação em Administração,
Ciências Contábeis, podendo este número ser ampliado, conforme avaliação da
coordenação.

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 29/04/2021, e enviado por e-mail para
(wallyssonk@gmail.com ) e (valverde.jessicamonteiro@gmail.com).
Para ter acesso a Ficha de Inscrição, o interessado deverá acessar a publicação do
presente Edital no sistema acadêmico do aluno, item Informativos.

6. Do Processo Seletivo
O processo seletivo será subdividido em 03 etapas:
6.1 Carta de Apresentação a ser enviada para os e-mails dos coordenadores
(wallyssonk@gmail.com ) e (valverde.jessicamonteiro@gmail.com), com no
máximo de 250 palavras, justificando o interesse no Grupo;

6.2 Cronograma de disponibilidade (ver exemplo no anexo I) a ser enviado para os
e-mails

dos

coordenadores

(wallyssonk@gmail.com)

e

(valverde.jessicamonteiro@gmail.com).
6.3 Entrevista: Os coordenadores do grupo de estudos agendarão entrevista com os
candidatos pré-selecionados durante os dias 03 e 04 de maio de 2021.
6.4 A seleção será feita pelos Coordenadores do Grupo, mediante análise do
conteúdo da Carta de Apresentação enviada, bem como os demais documentos
requeridos no ato da inscrição.
6.5 Caso não seja possível selecionar os alunos mediante a carta de apresentação,
será designada uma prova a ser aplicada para todos os interessados em participar
do grupo de estudos e extensão, em dia, local e horário a serem divulgados.
O resultado do processo seletivo será divulgado no sistema acadêmico do aluno,
no dia 06 de maio de 2021, até as 23h59min.

7. Do Cronograma
7.1 Serão realizados encontros quinzenais, nos quais deverão estar presentes todos
os membros do grupo, para realização de planejamento das atividades,
acompanhamento das demandas, leituras e debates de materiais.
7.2 No total, serão doze encontros gerais com participação obrigatória, das quais,
para fins de certificado e permanência no grupo, se exige participação em 75%.
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 realizadas atividades de pesquisa e extensão com foco em
educação financeira nas escolas e consultorias organizacionais nas empresas.
8.2 Todos deverão participar da discussão apresentando críticas, sugestões e
soluções, assim como considerações sobre o tema e/ou ação proposta.
8.3 Nos encontros práticos os discentes devem de forma colaborativa realizar
diagnóstico da empresa escolhida, apresentarão possibilidades de crescimento e

auxiliarão em qualquer necessidade que possa reunir resultados positivos para a
organização. Além de nas escolas, oferecer ao aluno informações e orientações
que favoreçam a construção de um pensamento financeiro consistente e o
desenvolvimento de comportamentos autônomos e saudáveis.
8.4 Todos terão que ter produzido um produto cientifico até o final do ano, que será
apresentado na JAI, assim como, elaborado para publicação cientifica (Capítulo
de Livro, periódico nacional).

9. Das Considerações Finais
9.1 Não serão admitidos participantes ouvintes neste grupo.
9.2 Terão direito a certificado de 160 horas de atividades de pesquisa e extensão
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
EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL –
GPEEFC”.
Guarabira, 16 de abril 2021.

EMÍLIA PIMENTA
DIRETORA ACADÊMICA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BORBA PAULINO
COORDENADORA DE CURSO

WALLYSSON KLEBSON DE MEDEIROS SILVA
COORDENADOR DO GRUPO

JESSICA MONTEIRO VALVERDE
COORDENADORA DO GRUPO

ANEXO I
CRONOGRAMA DE DISPONIBILIDADE

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Manhã
Tarde
Colocar um X nos dias e horário que você tem disponibilidade.

Sexta

ANEXO II

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA E
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL – GPEFIC
Matrícula:

CPF:

Nome completo:
Curso matriculado:
Período em curso:
E-mail:

Telefone:

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

