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EDITAL CRE/PROPP Nº 01, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 

 O COORDENADOR DE RELACIONAMENTO UNIVERSIDADE/EMPRESA 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para Ingresso no Módulo I do curso 
de Gestão Estratégica da Inovação, com 40 (quarenta) vagas para o ano de 2012. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido 
pelo coordenador do curso. 

1.2 As dúvidas quanto ao Processo Seletivo podem ser esclarecidas pelo email: 
inove.ufms@gmail.com ou pelos telefones (0xx67) 3345-7188 e 3345-7793. 

1.3 Início das aulas: 23 de março de 2012. 

1.4 Carga-horária total do Módulo I do Programa de Capacitação Empresarial em Gestão 
Estratégica da Inovação: 32 (trinta e duas) horas. 

1.5 Horário de funcionamento do curso: As disciplinas serão oferecidas em datas 
previamente definidas, sempre em sextas-feiras, no horário de 13h às 17h e 18h às 22h, 
e sábados, no horário de 8h às 12h e 13h às 17h. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas no Portal Inovação da UFMS 
(www.inovacao.ufms.br), no período de 6 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2012. 

2.2 Os documentos necessários para a realização da inscrição são os seguintes: 

a) Ficha de inscrição preenchida. 

b) Cópia digital do Currículo Vitae ou Currículo Lattes. 

2.3 Os documentos listados no item anterior devem ser encaminhados em formulário 
próprio disponível no Portal Inovação da UFMS (www.inovacao.ufms.br). 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 A seleção será feita baseada na análise do currículo e terá caráter eliminatório e 
classificatório. 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 Será aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) na análise 
do currículo. 

4.2 Serão utilizados os seguintes critérios na análise do currículo dos candidatos: 

4.2.1 Critério 1 - Curso superior concluído (10 pontos). 

4.2.2 Critério 2 - Experiência profissional em cargo de gerência média ou direção (0 
a 10 pontos). 
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4.2.3 Critério 3 - Efetivo exercício de atividades profissionais ou acadêmicas na área 
de ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento ou inovação (0 a 10 pontos). 

4.2.4 Critério 4 - Efetivo exercício de atividades profissionais ou acadêmicas em 
quaisquer áreas do conhecimento (0 a 10 pontos). 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A publicação do resultado final do Processo Seletivo ocorrerá no Portal Inovação da 
UFMS (www.inovacao.ufms.br), no dia 2 de março de 2012. 

6. DA MATRÍCULA 

6.1 No caso de aprovação no Processo Seletivo, a taxa de matrícula no valor de R$ 210,00 
(duzentos e dez reais) deverá ser paga por meio de boleto gerado pela Guia de 
Recolhimento da União (GRU), que será encaminhada para o endereço eletrônico 
(email) do candidato. 

6.1.1 O prazo para pagamento da taxa de matrícula será do dia 5 ao dia 9 de março 
de 2012.  

6.1.2 O candidato aprovado receberá a GRU para pagamento em seu endereço 
eletrônico (email) devidamente registrado na ficha de inscrição, no prazo máximo de 
três dias após a divulgação dos resultados. 

6.1.3 As solicitações de matrícula, cujos pagamentos forem efetuados após a data de 
encerramento das inscrições, não serão aceitas. 

6.1.4 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente. 

6.2 Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de matrícula. 

6.3 A falta de documentação, pagamento da taxa de matrícula ou o descumprimento do 
prazo de pagamento implicam o indeferimento da matrícula. 

6.4 O pagamento da taxa de matrícula do candidato implica o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

6.5 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve recolher o valor da taxa de 
matrícula somente após tomar conhecimento dos requisitos e das condições exigidos 
para o Processo Seletivo. 

7. DOS RECURSOS 

7.1 Fica assegurado aos candidatos o direito de recurso administrativo até 5 (cinco) dias  
corridos  da divulgação do resultado da seleção. 

8. DO CERTIFICADO 

8.1 Ao término do módulo, o participante receberá certificado de participação, na 
modalidade de extensão universitária, desde que tenha obtido no mínimo 75% de 
freqüência no curso. 
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8.2 O participante que obtiver freqüência inferior a 75% não fará jus ao certificado e nem 
será restituído, parcialmente ou integralmente, do valor investido na taxa de matrícula. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de matrícula deverá ser apresentada 
na primeira aula do Módulo I. 

9.2 Em qualquer uma das etapas previstas neste edital, o candidato poderá ser solicitado 
pela coordenação do curso a apresentar os comprovantes das informações presentes no 
seu currículo. 

9.3 A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para matrícula até a data indicada ou 
a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Processo Seletivo e anulação de 
todos os atos com respeito a ele praticados no âmbito deste Edital, ainda que já tenha 
sido publicada a ata do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

9.4 Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no 
Portal Inovação da UFMS (www.inovacao.ufms.br). 

9.5 Serão oferecidas até 4 (quatro) bolsas para a comunidade da UFMS, em consonância 
com o art. 20 da Resolução n. 26, de 7 de novembro de 2005, e desde que sejam 
atendidas as condições previstas neste edital. 

9.6 Mais informações poderão ser obtidas pelo email inove.ufms@gmail.com ou pelo 
telefone (0xx 67) 3345-7188 e 3345-7793. 

9.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo coordenador do curso, no âmbito de 
sua competência. 

 

 

 

VALDIR SOUZA FERREIRA 


