EDITAL COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO n.º 02/2018
3ª FORMAÇÃO DE ESTUDANTES LÍDERES PARA O SÉCULO 21

1. DO PROGRAMA A Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu – FACIG, por meio do
SEMESP (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior) e a LASPAU, enviará ao exterior
1 (um) acadêmico de graduação para participar do programa 3ª FORMAÇÃO DE
ESTUDANTES LÍDERES PARA O SÉCULO 21, um programa inovador que visa reforçar a
capacidade de liderança dos estudantes brasileiros. O programa levará estudantes
brasileiros para a cidade de Cambridge e Boston no Estado de Massachussetts, nos
Estados Unidos, para aprender experiências bem sucedidas diretamente da Universidade
de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT). Com duração de seis
dias, o programa desenvolverá habilidades de liderança nos estudantes, capacitando-os
para que se tornem referências nos projetos acadêmicos de suas respectivas instituições
de ensino superior nas áreas tecnológica, ambiental, social e de empreendedorismo. Os
alunos participarão de sete workshops onde desenvolverão habilidades como: liderança,
persuasão, comunicação visual, criatividade, empreendedorismo e falar em público. Nas
visitas guiadas às instituições mencionadas, eles poderão aprender e trocar experiências
diretamente com os estudantes líderes de cada uma dessas instituições visitadas. Ao final
do programa, o participante retornará à FACIG capacitado a aplicar as ferramentas
aprendidas e a desenvolver sua atividade como líder do século 21, com maior dinamismo
e eficácia.
2. DAS INSCRIÇÕES Os estudantes candidatos deverão estar matriculados nos cursos de
graduação da FACIG, com no mínimo um semestre concluído, podendo se inscrever até às
12 h do dia 01/04/2019 (segunda-feira) respeitando aos critérios de participação
estabelecidos no item 3.
3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO A. Estar regularmente matriculado nos cursos de
graduação da FACIG e com no mínimo um período totalmente concluído; B. Apresentar
média escolar geral superior a 75% de aproveitamento; C. Informar participação em
programas institucionais concluídos e/ou em andamento: a. ENSINO: monitorias
remuneradas e/ou voluntárias e/ou b. PESQUISA: projetos de iniciação científica com ou
sem bolsa e/ou c. EXTENSÃO: ligas acadêmicas, atléticas, projetos e cursos de extensão. D.
As comprovações das informações postadas serão conferidas pelas coordenações de
cursos e Diretoria Acadêmica. E. Apresentar passaporte com validade de pelo menos seis
meses posteriores à data prevista de embarque (maio de 2019) e apresentar visto de
entrada nos Estados Unidos.
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO A. Será selecionado um acadêmico da FACIG conforme
critérios de participação listados no item 3. B. A seleção será efetuada de acordo com a
média escolar geral e pela participação nos programas institucionais, nos quais os
acadêmicos serão pontuados ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos assim distribuídos: a.
7,0 (sete) pontos à média escolar geral; b. 3,0 (três) pontos aos programas institucionais.

D. A média escolar geral equivalerá a peso de 7,0 pontos na pontuação geral. Por
exemplo: o acadêmico que obtiver média escolar geral de 8,0 pontos obterá 5,6 pontos
dos 7,0 pontos distribuídos neste quesito; E. Aos programas institucionais de ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO serão distribuídos 1,0 ponto para cada programa. Cada
participação comprovada valerá 0,25 pontos sendo permitidas 4 comprovações máximas
por programa; F. Após conferência das comprovações informadas e ranking pela
pontuação final, será definido o aluno selecionado; G. Ocorrendo empate, o desempate
dar-se-á sequencialmente e nesta ordem: a. Maior média geral; b. Discente há mais tempo
matriculado na FACIG; c. Sorteio.
5. DA DIVULGAÇÃO A. O resultado será divulgado no site da FACIG em 08/04/2019 em
ordem sequencial de classificação pelo número de matrículas dos discentes; B. Em
desclassificação de discente selecionado por impossibilidade de visto americano ou falta
de passaporte válido, será convocado o discente sequencialmente classificado.
6. DA PROGRAMAÇÃO Será divulgado em 2019 pelo SEMESP e por LASPAU.
7. INCLUSO NO PROGRAMA: 7 workshops presenciais de 2 horas cada, incluindo recursos
preparatórios no Campus Harvard; Visitas guiadas a Universidade de Harvard e MIT; 5 noites
de hospedagem em Hostel (com quarto compartilhado); 3 almoços, 1 jantar e coffee-breaks
durante o programa; Traslado aeroporto / hotel / aeroporto; Transporte em ônibus para 2
visitas fora do Campus da Universidade de Harvard; Deslocamento local em transporte
público.
8. NÃO INCLUSOS NO PROGRAMA Os custos dos deslocamentos da cidade de residência do
aluno selecionado à São Paulo para embarque e retorno da viagem, passaporte e visto.
Demais despesas não previstas pelo programa ficarão sob responsabilidade do discente.
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a. O acadêmico selecionado e que efetivamente
participará do programa no exterior, realizará as avaliações acadêmicas agendados para a
semana do programa em caráter substitutivo conforme o estabelecido no Regimento Geral da
FACIG. b. Informações adicionais poderão ser obtidas na Coordenação de Extensão 33 33322023. Manhuaçu, 07 de agosto de 2018.

