
    
 

   

GRUPO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL DA FURG/SAP – GES FURG/SAP 

 
 

Edital de seleção de novos membros 

  
 
 
 Este Edital prevê a seleção de novos integrantes para o Grupo Empreendedorismo 
Social/GES da FURG – Campus de Santo Antônio da Patrulha, para participarem de projetos 
em andamento e previstos, para contribuir com novos projetos empreendedores de base social 
e inovadora, junto a comunidade local e regional. 
 
 
1- DO GRUPO EMPREENDEDORISMO SOCIAL – GES 
  
 O Grupo Empreendedorismo Social/GES da FURG – Campus de Santo Antônio da 
Patrulha está vinculado ao Programa de Extensão Universitária "Nas Trilhas do 
Empreendedorismo Social: interlocução entre universidade e comunidade" (SisProj: EXT-291), 
criado em 2018, com vistas ao incentivo e desenvolvimento de ações de empreendedorismo e 
inovação social, que buscam interferir e/ou transformar realidades de grupos de pessoas que 
se encontram desfavorecidas social, cultural e economicamente, nos entornos do Campus de 
Santo Antônio da Patrulha. Trata-se de inciativas que se caracterizam por colocar a ajuda aos 
outros como um valor central, através da socialização de conhecimentos adquiridos na 
universidade ou em atividades decorrentes desta, com intuito de contribuir com a melhora das 
pessoas atingidas e de suas comunidades, e de tornar empreendedores sociais os 
universitários envolvidos. Cabe destacar que ações dessa natureza cumprem um importante 
papel no processo de formação dos sujeitos universitários, que aprendem a fazer a 
interlocução entre seus aprendizados e as realidades externas, envolvendo-os e 
comprometendo-os com as comunidades na busca por maximizar o capital social e por 
promover a inovação social. Quanto aos públicos prioritários, a escolha é por três grupos 
específicos: (a) adolescentes e jovens estudantes ou egressos de escolas públicas, (b) 
mulheres camponesas e de áreas urbanas periféricas, e (c) idosos analfabetos ou 
semialfabetizados. Cada uma das ações e as formas de aplicação são cuidadosamente 
planejadas levando em conta as peculiaridades das pessoas, suas necessidades e 
expectativas, bem como a viabilidade de desenvolvimento satisfatório. Da mesma forma, 
recebem atenção especial o processo de avaliação, para que estrangulamentos sejam 
corrigidos e crescimentos, enaltecidos. Cabe ainda observar que, em algumas ações, parcerias 
com entidades locais e/ou com lideranças são muito importantes.  
 
 
2- DOS INTEGRANTES DO GES 

 
 Poderão participar do GES estudantes de graduação e pós-graduação com matrícula 
ativa nos cursos da FURG-Campus de Santo Antônio da Patrulha; bem como, lideranças 
sociais que tenham desejo em participar e/ou propor projetos de empreendedorismo social. 
 

NAS TRILHAS DO 



 São requisitos para participar do GES: 
- ter afinidade com as temáticas do empreendedorismo social e da inovação social; 
- ter interesse em estudar e discutir as noções centrais do GES; 
- buscar a melhora da capacidade de liderança e de relacionamento interpessoal; 
- envolver-se, de forma solidária, respeitosa e comprometida, em atividades de estudo, de 
planejamento e de desenvolvimento de ações do GES; 
- contribuir positivamente para o crescimento do GES e para a superação de estrangulamentos; 
- ter disponibilidade de 02h semanais para dedicação às atividades e para participação das 
reuniões.  
 
 
3- DA INSCRIÇÃO 

 
 As inscrições poderão ser realizadas na página do GES no Facebook, no período entre 
01 e 10 de maio/2019. 
 
 
 4- DA SELEÇÃO 

 
 A seleção dos novos membros será nos dias 13 e 14 de maio de 2019, em horário e 
local previamente informados na página do Grupo Empreendedorismo Social – GES ou 
FURG-SAP no Facebook e em mural de divulgação do Campus. Esse processo seletivo será 
constituído pela análise do formulário (respondido no ato da inscrição) e por entrevista.  
 
 
5- DOS RESULTADOS 

 
 A divulgação dos resultados do presente Edital será até o dia 22/05/2019, na página do 
Grupo Empreendedorismo Social – GES ou FURG-SAP no Facebook, no mural de 
divulgação do Campus na Unidade Cidade Alta e através de e-mail enviado aos participantes 
do processo seletivo. 
 
 
6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 A Comissão do Processo Seletivo do GES reserva-se o direito de deliberar sobre 
questões não previstas neste Edital e/ou que considerar pertinentes alterações para o melhor 
andamento do presente processo de seleção de novos membros.  
 
 
 
 

Santo Antônio da Patrulha, 29 de abril de 2019. 
 
 
 

Comissão de Seleção – GES    

 

 

“É em iniciativas locais, na partilha de conhecimentos e na aplicação de práticas positivas no 
cotidiano, que empreendedores sociais buscam transformar o mundo e melhorar a vida das 

pessoas, fazendo a diferença em situações de precariedade ou desfavorecimento social, 
cultural, econômico.”     (Programa Nas Trilhas do Empreendedorismo Social, FURG/SAP, 2018) 


