
  

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O NÚCLEO DE PRÁTICAS EMPREENDEDORAS 

DA FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA 

 
1. Apresentação do Núcleo de Práticas Empreendedoras - NPE 
O Núcleo de Práticas Empreendedoras da Faculdade Metodista de Santa Maria - 
FAMES apresenta-se como um local de práticas empreendedoras vinculado aos 
cursos de Administração e de Ciências Contábeis. Coordenado pelo Prof. Walter 
Chalegre dos Santos, o NPE foi criado com o intuito de oportunizar aos acadêmicos 
dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis um espaço em que possam 
desenvolver suas habilidades e conhecimentos adquiridos, de forma prática e 
empreendedora, possibilitando uma maior experimentação, qualificação e preparação 
para o desempenho de suas atividades profissionais futuras. 
 
2. Quem pode participar das atividades do NPE? 
Alunos dos cursos de graduação Faculdade Metodista de Santa Maria. 
 
3. Processo Seletivo e Número de Vagas 
O NPE contará inicialmente com 15 (quinze) vagas para alunos de graduação, a 
serem preenchidas por meio de processo seletivo.  Para se inscrever, os interessados 
devem preencher a ficha de interesse em anexo neste edital com seus dados pessoais 
e entregar junto à secretaria das coordenações da FAMES, no horário de 
funcionamento da secretaria, até o dia 31/05/2017. 
 
4. Resultado da Seleção 
O resultado da seleção será publicado na página da Fames até o dia 06/06/2017. 
 
5. Metodologia de Trabalho do NPE 
5.1 Os alunos selecionados serão chamados por e-mail para um primeiro encontro do 
NPE para uma apresentação inicial, discussão da metodologia de trabalho e 
expectativas com relação às atividades do NPE;  
5.2 A partir do primeiro encontro serão definidas as atividades e envolvimentos de 
cada um dos participantes. 

 
6. Considerações Finais 
Terão direito a certificado de atividades extracurriculares os acadêmicos que 
participarem ativamente das atividades do NPE, conforme período de envolvimento. 
Importante destacar que a participação é voluntária, e que não há bolsas de estudos 
e pesquisa disponíveis no Núcleo de Práticas Empreendedoras para as atividades 
vinculadas a ele. 
Dúvidas e demais questões pertinentes serão resolvidas pela Coordenação do Núcleo 
de Práticas Empreendedoras. 

 
Santa Maria, 18 de maio de 2017. 

 
 

Coordenação do Núcleo de Práticas Empreendedoras 
 
  



  

  
FICHA DE INTERESSE - VOLUNTÁRIO 

NÚCLEO DE PRÁTICAS EMPREENDEDORAS - NPE 

 

 

Nome Completo: 

RG:                                                    Data de Nascimento:  

CPF: 

Endereço:  

Bairro:                                                             CEP:  

Telefone Residencial:                                         Celular:  

E-mail:  

 

Acadêmico do Curso: ______________________________ 

Semestre: __________________  

Disponibilidade de Horário: _____________________________________________ 

 

Descreva os motivos que o levam a se voluntariar junto ao Núcleo de Práticas 

Empreendedoras da FAMES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Santa Maria, ______ de ______________ de _________. 

 

Assinatura: ___________________________ 

 


