
 

  

 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnólogico  

Escola de Empreendedores (EMPREEND/CDT)  

Campus Universitário Darcy Ribeiro –  
Universidade de Brasília –  

Prédio do CDT/UnB - CEP 70.904-970 - Brasília-DF  
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Chamada para seleção de Professor (a) Voluntário (a) para a disciplina  

“Introdução à Atividade Empresarial” 

  

Escola de Empreendedores/CDT/UnB 

(Oferta pela Faculdade de Tecnologia - FT) 

                                                                        2º Semestre de 2019 

Disciplina: Introdução à Atividade Empresarial – semipresencial 

Ementa:    

1) Competências Empreendedoras: Características das competências e do perfil empreendedor. 

Criatividade e inovação. Desenvolvimento de ideias. Fundamentos para criação de StartUp. Técnica 

de Design thinking. 2) Plano de Negócio: Ideias e oportunidades. Modelos de negócio. Conceito, 

estrutura, etapas de elaboração e modelo de plano de negócio. Estratégia de negócio. Plano 

operacional. Análise SWOT. Modelo Canvas. 3) Plano de Marketing: Conceito e importância do 

marketing para o sucesso do empreendimento. Estratégia de marketing, vantagem competitiva e 

o composto de marketing. Estratégia de preço de venda. Plano de marketing no contexto do plano 

de negócio. 4) Plano Financeiro: Planejamento financeiro do plano de negócio. Formação de preço 

de venda. Montagem de fluxo de caixa. Análise de viabilidade. 

 

Observação: A disciplina de Introdução à Atividade Empresarial (IAE) está sendo ofertada há dois 
semestres em um novo formato. Elaboramos uma metodologia própria, a qual consideramos 
"inovadora" e que usa várias ferramentas tecnológicas que podem ser aplicadas na aprendizagem 
dos alunos de graduação, justificada pelo conceito das Metodologias Ativas. O papel do professor 
dentro da disciplina de IAE é mais voltado para mentoria e orientação. Os alunos percorrem uma 
trilha de auto aprendizado sobre o conteúdo e desenvolvem projetos baseados em PjBL (do inglês: 
Project-based Learning). Tendo em vista o perfil dos alunos, os forçamos a reconhecer suas 
habilidades transversais numa formação em equipes de trabalho multidisciplinares.  
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Inscrições:  

1. Envio da documentação obrigatória, em formato PDF (vide anexo 1), para o endereço de e-mail 

iae.ad.cdt@gmail.com, no período de 27 de maio de 2019 até o dia 28 de junho de 2019, horário de 

Brasília. Enviar e-mail preenchendo o campo “assunto” com: “professor voluntário IAE – nome e 

sobrenome”.  

Documentação obrigatória para envio no item 1:  

 Formulário de pontuação da prova de títulos preenchido (Disponível no Anexo 1), 

 Currículo Lattes atualizado, 

 Comprovantes da titulação acadêmica, 

 Cópia legível do documento de identificação com foto.   

2. Preenchimento da ficha de inscrição eletrônica após o envio da documentação, até o dia 30 de junho 

de 2019. Após o envio do item 1, o candidato receberá e-mail de confirmação de recebimento da 

documentação obrigatória, o qual também indicará o link para preenchimento da ficha de inscrição. 

3. Não serão realizadas inscrições presencialmente.  

Requisitos Mínimos: 

 Disponibilidade para assumir no mínimo 1 turma em 1 dia da semana 1  (Carga Horária: 
4h/semanais).  

 Tendo em vista o formato semipresencial, haverá encontros presenciais obrigatórios e uso de 
ambiente virtual para retorno de trabalhos. 

Titulação:  

- Mestrado concluído em qualquer área do conhecimento reconhecido pelo MEC; 

 

Experiência Profissional: 

                                            
1 De segunda a quinta vespertino e sexta matutino e vespertino 

mailto:iae.ad.cdt@gmail
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- Experiência comprovada em docência do Ensino Superior (Disciplina de Estágio em 

Docência é aceito); 

- Ter conhecimento ou interesse na área de educação e empreendedorismo; 

- Habilidade no manejo de ferramentas digitais; 

- Noções de ambientes virtuais de aprendizagem (Moodle); 

- Conhecimento sobre metodologias ativas; 

Diferencial:  
- Ser proativo e participativo; 

- Saber trabalhar em equipe; 

- Saber interagir com profissionais de outras áreas; 

 

Obs: A adesão ao termo de trabalho voluntário poderá ser prorrogada por outros semestres. 

Procedimentos de seleção:  

- Prova de títulos, classificatória, consistindo na avaliação dos documentos entregues de 

acordo com o formulário do Anexo I. A prova de títulos terá Peso 1 (um). 

- Prova didática/Entrevista, eliminatória e classificatória, consistindo em aula expositiva (de 

até 20 minutos) a ser realizada no dia 08 de julho de 2019, baseada no seguinte tema: 

“Empreendedorismo e Inovação”. A Prova didática terá Peso 3 (três).   

  

Para a prova didática, deve ser apresentado um plano de aula. Serão avaliados os seguintes itens: 

planejamento da aula (organização do tempo, estruturação do conteúdo, domínio do conteúdo 

bem como: clareza, consistência das argumentações utilizadas; didática na exposição do conteúdo 

ao nível de graduação.  

  

- A nota final do/a candidato/a corresponderá à soma das notas nos itens acima (prova 

didática e prova de títulos), observando-se os pesos de cada prova. Estarão aprovados (as) 

aqueles (as) que obtiverem nota final igual ou superior a 7 (sete). 
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 Vagas:   

Todas (os) os as (os) candidatas (os) aprovadas (os), formarão cadastro de reserva pelo período de 

um ano, podendo ser chamadas (os) para ofertar a disciplina no segundo semestre de 2019 e/ou 

no primeiro semestre de 2020. 

Salientamos que se trata de prestação de serviço voluntário, de modo que não configura vínculo 

empregatício. Todavia, no exercício de suas atividades, o Professor Colaborador Voluntário UnB, terá 

assegurado o acesso a biblioteca, espaço físico de sua lotação e endereço eletrônico, bem como o direito 

de uso de sua denominação.  

   

Cronograma:  

  

  

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone 3107 - 4121 ou pelo e-mail 
iae.ad.cdt@gmail.com 

Data Atividade 

Até 28 junho de 2019 

Envio da documentação obrigatória para o e-

mail: iae.ad.cdt@gmail.com e preenchimento 

da ficha de inscrição. 

01 de julho de 2019 Homologação das inscrições e divulgação do 

horário da prova didática. 

08 e 09 de julho de 2019 Realização da prova didática/Entrevista 

10 de julho de 2019  Resultado da Seleção  



 

  

 

ANEXO I 

  

                     FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

NOME    

  

  

  

AUTENTICAÇÃO  

  

DATA:  

  

ASSINATURA DO CANDIDATO:  

  

  

  

  

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  

1. A/o candidata/o deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo 
apresentado, e preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e à respectiva 
pontuação. 

 

2. A prova de títulos, de caráter apenas classificatório. 

 

3. A Comissão Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo candidato para a pontuação 
dos títulos. Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do 
candidato.  

 

 

 

 



 

  

 
Grupo I - Títulos Acadêmicos. 

Pontuação 
Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 

 Observação: Grupo limitado a 2 (dois) pontos Total 

1.1  Doutorado em qualquer área do conhecimento 2,0   

1.2  Mestrado em qualquer área do conhecimento 1,0   

1.3   Doutorado em andamento em qualquer curso da Unb 1,5   

Observar a limitação na pontuação de cada item. Total do Grupo I =>  

Grupo II - Atividades Ligadas ao Ensino. 
Observação: Grupo limitado a 5 (pontos) pontos 

Pontuação 
Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 

Total 

 

 
2.1 

Exercício do magistério superior como docente em curso de 
graduação e/ou pós-graduação em Instituição de ensino superior 
pública ou privada, por semestre. Não cumulativa com outras 
quaisquer no mesmo período. Pontuação por semestre. 

 
 

1,00 
  

 
2.2 

Certificados de cursos (longa ou curta duração), palestras, que 
comprovem capacitação na área de empreendedorismo, 
inovação ou educação. Pontuação por certificado.  

 
0,50 

  

 
2.3 Ter cursado disciplinas na área de empreendedorismo, inovação 

ou educação na pós graduação. Pontuação por disciplina. 
0,50   

 
2.4 

Orientação de trabalhos de conclusão de curso, estágio 
supervisionado e projetos de iniciação cientifica e afins no ensino 
superior. Pontuação por orientação. 

0,50   

Observar a limitação na pontuação de cada item. Total do Grupo II =>  

Grupo III - Produção Científica e Técnica na área da Seleção. 
Observação: Grupo limitado a 3 (três) pontos 

Pontuação 
Quantidade 

de títulos 

Pontuação 

Total 

 

3.1 
Publicação de livro na área de empreendedorismo, inovação ou 
educação. Pontuação por publicação. 

 
1,00 

  

 

3.2 
Capítulo de livro publicado na área de empreendedorismo, 
inovação ou educação. Pontuação por publicação.  

 
0,5 

  

 

3.3 
Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 
CAPES na área de empreendedorismo, inovação ou educação. 
 Pontuação por publicação. Pontuação por publicação. 

 
1,00 

  

Observar a limitação na pontuação de cada item. Total do Grupo III =>  

 S 
Somatório dos 
grupos I, II e III 

=> 
 



 

  

 


