
 

EDITAL Nº 03/2017 – PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

O coordenador do Núcleo de Extensão da Faculdade Adventista da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente 

edital referente à seleção de alunos para os programas de Extensão Universitária 2017.1 

 

 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 

 

1. Vagas oferecidas 

1.1 São oferecidas 10 (dez) vagas para estudantes do curso de Administração a partir do 

3º período, 5 (cinco) vagas para estudantes do curso de Secretariado Executivo a 

partir do 3º período, 5 (cinco) vagas para estudantes de outros cursos e aberto para 

empreendedores da comunidade de Capoeiruçu que estejam interessados em 

participar do programa de extensão - Empreendedorismo Sustentável, com a 

professora Rita de Cássia Falcão Borja Correia e o Professor convidado Sandro  

Coelho Moreira Pinto 

 

2. Inscrições 

2.1 Período: 01 de Maio  á 08 de maio de 2017 

2.2 Local: Sala do Núcleo de Extensão (no dia 01/05/2017 haverá um stand de inscrição  

das 14h00 às 16h30 – Durante a palestra da Professora Tatiana Carvalho) 

2.3 Horário: 08h00min as 12h00min (Manhã) 13h30min as 18h00min (Tarde) 

 

3 Seleção 

3.1 Entrevista com professor (a) orientador (a) do Projeto. 

3.2 Data da entrevista: 09 de maio de 2017 

 

4 Divulgação dos Resultados 

4.1 A divulgação dos resultados será no dia 11 de maio de 2017. 

 

5 Certificação 



Os alunos selecionados e que participarem até o final do semestre terá suas horas 

contabilizadas, através de uma lista de presença assinada pelos alunos no desenvolver 

do projeto e receberão o certificado com a carga horária referente às horas de sua 

participação no projeto. 

 

6. Duração do Projeto 

A presente seleção para o projeto de extensão: Empreendedorismo Sustentável terá 

sua vigência no ano de 2017. 
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