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A INCUBADORA MONDÓ, órgão da DIRETORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES 
COMUNITÁRIAS da UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO está 
selecionando alunos dos cursos de graduação tecnológica, bacharelado nas 
modalidades presencial e Ead para participarem de seus projetos a serem 
desenvolvidos no período de maio a dezembro de 2020 como: 
 
 

CONSULTORES/ PESQUISADORES JUNIOR VOLUNTÁRIOS (20 vagas) 
 

Da Inscrição das candidatas e candidatos: 
Poderão se inscrever: 

a) Alunos e alunas que preencham os seguintes requisitos: 
● Estiverem com idade igual ou superior a 18 anos; 
● Estejam regularmente matriculados em qualquer dos períodos dos 

cursos descritos acima.  
● Não possuam qualquer dependência em módulos do curso. 
b) Ex-alunos e ex-alunas que preencham o seguinte requisito: 
 Concluintes a partir do ano de 2017.  

 
No momento da inscrição o candidato deve escolher um dos cinco projetos que 
tenha interesse em participar, a saber: 

1. Acompanhamento e Análise das ideias apresentadas pelas Startups 
participantes do programa JEITO STARTUP DE SER oferecido pela 
Mondó. 

2. Análise e resposta para os problemas apresentados pelas empresas do 
Grande ABC no programa MONDÓ RESPONDE oferecido pela Mondó. 

3. Acompanhamento e Análise das atividades do programa MONDÓ PARA 
EMPRESAS oferecido pelo Mondó. 

4. Análise do Perfil Empreendedor dos participantes dos Programas JEITO 
STARTUP DE SER e MONDÓ PARA EMPRESAS com o objetivo de 
gerar um artigo a ser publicado. 

5. Acompanhamento das atividades apresentadas pelos participantes do 
curso Mindset Ágil oferecido pela Mondó. 

 
Depois da escolha, o candidato ou a candidata deverá apresentar um texto de 
10 linhas expondo os motivos da escolha do projeto.  
 
As inscrições deverão ser realizadas no período de 28 de abril a 04 de maio 
de 2020, mediante o preenchimento de formulário próprio que se encontra 
disponível no seguinte endereço:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ahMNfs_3AEWfsLiPmV0-
DPCTajdBReZApJXQDXEVJ1tUNzZPS1pLVEVBWENCR1VOUFZNS0pUT0JXSC4u  
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Seleção: 
Os alunos, alunas, ex-alunos e ex-alunas inscritos serão submetidos à análise 
do texto encaminhado bem como de entrevista. 
 
Da Participação dos Alunos: 
O candidato (a) selecionado (a) deverá comprometer-se a participar das 
atividades direcionadas pelo professor orientador do projeto.  
Destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas pelo consultor 
selecionado: 

● Acompanhamento das atividades realizadas durante o período do 
projeto ao qual foi selecionado; 

● Pesquisas documentais em livros, artigos científicos ou documentos da 
empresa participante; 

● Preparação de relatórios, questionários e entrevistas, caso se façam 
necessários, 

● Participação de reuniões periódicas determinadas pelos professores 
orientadores do projeto para relato das atividades ou recebimento de 
novas demandas.  

● Entregar, aos professores orientadores dos projetos, um relatório de 
atividades semanais relativas ao projeto desenvolvido equivalente às 4 
horas semanais. 

● Desenvolvimento de relatório final das atividades desenvolvidas 
conforme template disponibilizado pelo professor orientador do projeto. 

 
Dos Benefícios aos participantes: 
Ao participar das atividades o (a) candidato (a) terá a oportunidade de: 
 
a) relacionar-se com algumas empresas da região do Grande ABC; 
b) desenvolver artigos e pesquisas acadêmicas,  
c) realizar atividades de consultoria junto as empresas, de forma real, por meio 
de entrevistas, busca de soluções e entregas de relatório aos clientes; 
d) receber certificados de participação como Consultor e Pesquisador Júnior, 
fato que alavancará muito o currículo profissional; 
e) conhecer novos colegas além daqueles que já conhece na turma do curso, 
aumentando assim a sua rede de amigos, 
f) a depender do curso em que esteja matriculado, as horas de atividades 
poderão ser utilizadas como horas de atividades complementares.  
 
Obs.: Em hipótese nenhuma haverá remuneração monetária, pois a Instituição 
não tem fins lucrativos nesta atividade para a instituição.  As regras do 
aproveitamento da nota de desempenho do aluno ao final do projeto diferem 
conforme o curso.  
 
Da Certificação: 
Os alunos participantes receberão ao final do projeto, um Certificado de 
Participação em Projetos de Consultoria onde estará relatado o teor das 
operações, o período do projeto, seu desempenho (0 a 100%) e quantidade de 
horas desenvolvidas.  
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Do Cronograma: 
 
Processo Seletivo 

1. Inscrição: 28 de abril a 04 de maio de 2020 
2. Análise do texto encaminhado bem como de entrevista: 05 e 09 de 

maio de 2020. 
 
RESULTADO: o resultado dos aprovados para consultor/pesquisador (a) Junior 
da Incubadora Mondó será disponibilizado no site da própria incubadora 
(http://portal.metodista.br/mondo ) no dia 12 de maio de 2020. 
 

 
 

Prof. Ms. Antero Paulo dos Santos Matias 
Coordenador da Incubadora Mondó 

http://portal.metodista.br/mondo

