
   

 
 
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO BOLSISTA DE EXTENSÃO NO PAÍS – EXP/CNPq 
MODALIDADE “C” PROJETO DE PESQUISA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE 

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA – (INTEESOL-UNILAB) – 
PROCESSO Nº 409999/2013-0 

A INTEESOL/UNILAB 
 
É uma proposta de extensão e desenvolvimento tecnológico a ser desenvolvida durante 24 meses, 
cujos resultados deverão orientar a consolidação de uma Incubadora na UNILAB, no sentido de se 
afirmar como instrumento de integração ao ensino, pesquisa e extensão. Portanto, é direcionada a 
atender a comunidade interna e, principalmente, externa no que se refere à formação em economia 
solidária, educação ambiental, arte e cultura, organização da produção solidária, comercialização 
solidária, gênero, consumo ético e solidário, finanças solidárias, incluindo nessa última, além dos 
processos formativos a orientação para o fomento. Prevê a integração de discentes e docentes das 
diversas áreas do saber da UNILAB, como colaboradores, bem como a articulação com outras 
experiências de incubadoras para troca de experiência e uma prática de integração com as 
políticas públicas. 
 
 
BENEFICIÁRIOS DIRETOS – discentes e docentes da UNILAB (formação em Economia Solidária) 
e a grande maioria da população estruturalmente excluída, especialmente produtores (as) da 
agricultura familiar camponesa. Prevê a incubação inicial de 04 empreendimentos solidários; a) 
uma experiência em rede – grupo de mulheres e homens de prática agrícolas e não agrícolas 
(produtoras do projeto Vestuário em Arte e Grupo UNILAB); 01 grupo de jovens; 01 grupo de 
mulheres atuantes no PAA/PNAE e uma cooperativa e ainda fortalecer a Rede Cearense de 
Socioeconomia Solidária e os representantes do Núcleo Dirigente do Maciço de Baturité. 
 
AREA GEOGRÁFICA DE INTERVENÇÂO – especialmente o Maciço de Baturité; estado do Ceará 
e países da África Lusofônica. 
 
PREVÊ METAS DE INCUBAÇÃO AGREGADAS AOS SEGUINTES EIXOS: 

 
Eixo 01 - Educação e Formação: mobilização, sensibilização e seleção, cursos, oficinas, 
seminários, rodas de conversas, eventos temáticos, aulas, troca de experiências, pesquisa. 
Envolvem estudos introdutórios e avançados sobre a temática da economia solidária relacionada à 
gestão de empreendimentos solidários, orientação para a produção, consumo e comercialização e, 
o desenvolvimento tecnológico destes.  



 
Eixo 02 - Administração e comunicação: apoio à organização administrativo- financeira e de 
gestão dos grupos em torno da ideia de empreendimento solidário. Elaboração de planos de ação 
tendo em vista a realização do diagnóstico rápido participativo anteriormente, levantando 
Fortalezas e Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. 
  
Eixo 03 - Produção e Comercialização: Apoio à comercialização, com ênfase em compras 
governamentais e redes de cooperação; Articular assistência técnica e transferência de tecnologias 
sociais adequadas às necessidades dos empreendimentos e a mobilização de parcerias.  
 
Eixo 04 – Arte e Cultura: Promoção da integração de experiências de arte e cultura da região do 
Maciço de Baturité, do Ceará, do Brasil e até de países da África que estejam relacionadas com a 
economia solidária ou ainda que tenham interesse de se incluir como experiência de economia 
solidária. Realização de Evento e mapeamento de experiências. 
 
Eixo 05 - Consumo ético e solidário: apoio e formação para o consumo consciente evidenciando 
a importância deste e suas relações com a produção e comercialização para disseminação da 
proposta de economia solidária.  
 
Eixo 06 - Promoção da inclusão financeira e das microfinanças solidárias: estudo sobre 
inclusão financeira junto à população de baixa renda, orientações as EES incubados sobre acesso 
a crédito e serviços financeiros e estruturação de área de estudo sobre microfinanças na UNILAB.  
 
Eixo 07 - Fortalecimento da política e do marco legal da economia solidária: envolvimento e 
integração dos grupos incubados no controle social das políticas públicas e nas instâncias de 
participação cidadã (conselhos, fóruns, redes, conferências e outros), bem como em eventos 
relacionados.  
 
ARTICULAÇÂO COM O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO – fomento à educação em 
economia solidária para discentes e docentes; exercício prático de tecnologia social; realização de 
pesquisas relacionadas; incentivo e orientação na criação de disciplinas nas matrizes curriculares 
dos cursos correlatos; inserção de atividades no quarto trimestre com aplicação das práticas 
apreendidas pelos discentes e docentes na sociedade (escolas, organizações de base e outros). 
 
Considerando o envolvimento da UNILAB com países africanos, a Incubadora pretende 
desenvolver intercâmbio e transferência de tecnologia de incubação e microfinanças para esses 
países, em especial São Tomé e Príncipe, com o qual a UNILAB já vem mantendo relações para 
criação de uma universidade e o campus UNILAB de Salvador. 
 
QUEM PODE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS? 
 
a) Critérios indispensáveis 

 

 Ser estudante dos cursos de graduação da UNILAB. 
 

 Não apresentar reprovação durante os trimestres cursados. 
 

 Considerar a Economia Solidária e o Desenvolvimento Humano como área de interesse. 



 
 Estar cursando no mínimo o 3º trimestre. 

 
 Ter disponibilidade mínima de 20 horas semanais. 

 
 Disponibilidade para atuar em fins de semana e a noite e pelo menos 06 horas diurna. 

 
 Não ser bolsista remunerado em nenhuma outra modalidade de bolsa. 

 
 Participar obrigatoriamente da Oficina de Atualização e Nivelamento Conceitual do Projeto que 

ocorrerá nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro e 07 e 08 de Fevereiro de 2014, no horário de 
9h00 às 17h00 no campus da Liberdade. 

 
 

b) Critérios desejáveis (não obrigatório) 
  
 Experiência em mediação de processos grupais. 

 
 Experiência em pesquisa e sistematização de resultados. 

 
 Experiência com a temática Economia Solidária, meio ambiente, gênero, políticas públicas, 

desenvolvimento local. 
 

COMO SE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO 
 
Estão sendo disponibilizadas 05 bolsas EXP “C” no valor de R$ 550,00. Para participar do processo 
seletivo, os discentes interessados deverão preencher a ficha disponibilizada na coordenação do curso de 
Agronomia e anexar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida 
b) Foto 3x4 
c) Cópia do RG e CPF 
d) Comprovante de residência. 
e) Histórico Escolar 
f) Carta de anuência, evidenciando o interesse e motivação em atuar como bolsista. 

 

PODERÃO SER PRÉ-SELECIONADOS (AS) ATÉ 05 CANDIDATOS (AS) PARA CADA BOLSA. OS 
SELECIONADOS QUE NÃO FOREM CONTEMPLADOS COM AS 05 PRIMEIRAS BOLSAS, 
FICARÃO NO BANCO DE RESERVA. 
 
QUAIS AS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS NO PROJETO? 
 

- Participação nas formações para discentes;  

- Articulação, mobilização e seleção do público para participarem dos cursos;  

- Apoio no processo de formação docente;  

- Planejamento e execução de processos formativos para os grupos incubados;  

- Participação em pesquisa, mapeamento de experiências;  

- Acompanhamento aos grupos incubados;  

- Apresentação de experiências em eventos científicos e na comunidade;  

- Elaboração e apresentação de relatórios técnicos de visita e de resultados;  



- Reuniões com os grupos incubados;  

- Registros da experiência (fotografia, filmagem, sistematização de resultados e outros.);  

- Apresentação de trabalhos em encontros universitários;  

- Produção científica e sistematização de experiências;  

- Participação em grupos de estudos, eventos externos e outros. 
 
  
QUAL A DURAÇÃO DA BOLSA? 
 
 Duração de 12 meses, podendo ser renovável por mais 12 meses, totalizando 24 meses. 

  
QUAIS OS PRAZOS DE SELEÇÃO? 
 

a)  Recebimento das inscrições (fichas e documentos exigidos): de 17 a 21 de Janeiro de 2014. 
b) Análise e seleção de fichas e documentos: 22 e 23 de Janeiro de 2014.  
c) Entrevista com candidatos (as) pré-selecionados: 28 e 29 de Janeiro de 2014. 
d) Resultado: 30 de janeiro de 2014. 
e) Oficina de Atualização e Nivelamento Conceitual do Projeto: 31 de janeiro e 01 de fevereiro; 07  

e 05 de Fevereiro de 2014. 
 

LOCAL DAS INSCRIÇÕES 
 
Coordenação do Curso de Agronomia 
Horário: 09h00 às 16h00. 
 
 

Redenção/Ce, 15 de Janeiro de 2014 
 
 
 

 
Clebia M.F. Silva 

Coordenadora do Projeto 

 


