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Diretoria de Graduação  

Cursos de Administração e Ciências Contábeis 

  

  

EDITAL 001/2016  

  

  

O Grupo Tiradentes, através da sua Diretoria de Graduação, torna público aos 

interessados que estarão abertas as inscrições para o programa de extensão 

denominado Miniempresa – Junior Achievement de caráter interdisciplinar com 

Instituições conveniadas, com permanência de até 15 (quinze) semanas.   

  
  

1. DAS INSCRIÇÕES  
  

1.1 Local:   

  

Coordenação de Cursos de Administração e Ciências Contábeis, localizada no 

Bloco A, 1º andar. Campus Aracaju Farolândia, Av. Murilo Dantas, nº 300, - CEP: 

49032-490 / Aracaju – Sergipe – Brasil.   

  

1.2 Período e Horário:  

  

Período: de 11 a 15 de agosto de 2016.   

Horário: de Quarta a Sexta-feira, das 08 às 20 horas na sala das coordenações do 

bloco A.   

   

  

1.3. Das Vagas:  

Serão disponibilizadas 35 vagas, sendo 10 para cadastro de reserva. 
  

 As vagas disponíveis estão sujeitas à aprovação após o processo de 
seleção.  
  
  
   1.4. Documentos para inscrição:   

  

a) Preenchimento da Ficha de Cadastro de Estudante; 

  

  

2. PROCESSO SELETIVO   
  

O Processo Seletivo dos candidatos inscritos será conduzido pela Coordenação dos 

cursos de Administração e Ciências Contábies, seguindo os critérios apresentados 

neste edital.   
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2.1. Análise da documentação apresentada   

  

A Comissão avaliará a ficha de inscrição apresentada pelo candidato, para determinar 

aqueles que estarão aptos a ingressar no Programa Miniempresa, firmado entre a 

Universidade Tiradentes – Unit e a Junior Achievement - JA.   

  

 

2.2. Avaliação dos Inscritos   

  

a) Possuir idade entre 16 e 24 anos;   

b) Estar regularmente matriculado em um dos cursos participantes; 

preferencialmente 1º e 2º períodos; 

c) Disponibilidade para frequentar regularmente os encontros semanais do 

Programa Miniempresa. 

d) Análise da justificativa do Porquê Você Gostaria de Participar do Programa 

Miniempresa. 

  

  

2.3. Critérios de desempate   

  

Quando houver empate entre candidatos, o desempate será realizado de acordo com 

os itens abaixo:   

a) Serão priorizados os alunos do 1º e 2º períodos;   

b) As justificativas que melhor se enquadrem ao perfil do programa; 

c) Idade (Mais velho).  

  

  

3. DO RESULTADO E DIVULGAÇÃO   
  

O resultado com o nome dos classificados será divulgado através do Magister e 
comunicado através de email de todos os inscritos. 
  

  

 

4. CRONOGRAMA  
  

 

Atividade  Data  

Período de inscrição  11 de agosto a 15 de agosto de 2016  

Publicação de resultado  16 de agosto de 2016  

Início das atividades do 

Programa Miniempresa.  

18 de agosto de 2016  

  

Na Coordenação de Administração e Ciências Contábeis serão fornecidas as 

informações sobre o desenvolvimento do Programa, bem como das respectivas regras 

de participação dos envolvidos.   
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

  

O programa terá a duração de até 15 (quinze) semanas letivas, devendo o seu término 

ocorrer no dia 03 de dezembro de 2016.  

  

Ao término do Programa os alunos formados faram jus ao certificado de 52horas. 

  

  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser 

obtidos na Coordenação de Cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

localizada no Bloco A, 1º andar. Campus Farolândia, de segunda a sexta-feira, entre 

09h e 12h e 18h e 21h.  

   

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, observadas as demais 
formalidades, revogadas as disposições em contrário.  
  

  

Aracaju, 10 de agosto de 2016.  

  

  

  

joséWalterSantos Filho 
___________________________________________________  

José Walter Santos Filho  

Coordenador de Administração  

  

  

Laudelino Luiz CastroTanajura 
 ___________________________________________________  

Laudelino Luiz Castro Tanajura 

Coordenador de Ciências Contábeis 

 

 

GeraldoCalasnsBjunior 
___________________________________________________  

Geraldo Calasans Barreto Júnior 

Coordenador de Extensão 

 


