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Seleção de Empresas Parceiras para Projeto de Intervenção 
MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria | Lato Sensu - Especialização 

 

A Coordenação do MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria, no uso de 
suas atribuições, torna pública a seleção para a escolha de 01 (uma) empresa parceira para o 
Projeto de Intervenção que caracterizará os trabalhos realizados para a conclusão do curso da 
turma 2016.1. 
 

1- Objetivo 
 
1.1- Selecionar, dentro dos critérios desse Edital, 01 (uma) empresa privada de médio ou grande 

porte para ser o objeto de pesquisas da turma 2016.1 do MBA em Finanças Corporativas, 
Auditoria e Controladoria; 

1.2- A empresa selecionada receberá os alunos que realizarão um projeto de investigação ou 
intervenção, para a construção de um diagnóstico estratégico sobre os dados apurados em 
departamentos específicos da empresa parceira. 
 
2- Critérios da seleção 

2.1- A seleção estabelece os seguintes critérios: 

a) As empresas inscritas devem estar localizadas (sede ou filial) no município de Maceió- 
Alagoas; 

b) Ser caracterizada como médio ou grande porte. Considerando a classificação da tabela 
abaixo: 

Classificação das MPEs segundo o número de empregados 
Porte da Empresa Números de Empregados 

Comércio e Serviços Indústria 
Microempresa Até 9 Até 19 

Empresa de Pequeno porte 10 a 49 20 a 99 
Empresa de Médio porte 50 a 99 100 a 499 

Empresa de Grande porte >99 >499 
Fonte: Sebrae (classificação utilizada pela área de Pesquisa do Sebrae) 

 

c) Ter a disponibilidade em ceder informações que sejam pertinentes ao projeto de intervenção; 

d) Disponibilizar um representante de cada setor para se corresponder com a coordenadora do 
curso e com os alunos que atuarão na organização. 
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3- Prazo da seleção e local de inscrições 

3.1- As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no período do dia 21 de agosto a 20 de 
setembro de 2017, através do email: fabricia.unit@gmail.com  

4- Documentação necessária para inscrição 

4.1- As documentações abaixo relacionadas devem ser enviadas em formato pdf, através de 
anexos, para o email: : fabricia.unit@gmail.com 

a) Cópia do contrato social; 

b) Cópia das alterações contratuais dos últimos dois anos; 

c) Cópia do CNPJ; 

d) Balanço Patrimonial dos dois últimos anos; 

e) Relatório de Gestão, com as seguintes informações: Institucional; Principais clientes; 
Principais concorrentes; Diretrizes estratégicas; Plano com ações estratégicos. 

       5-   Etapas da seleção  

5.1- 1a. Etapa: Recrutamento através do item 4 deste edital; 

5.2- 2a.Etapa: Entrevista com o gestor da empresa ou o responsável legal; 

5.3- 3a Etapa: Visita técnica realizada pela coordenação do curso e a comissão formada por 05 
alunos da turma 2016.1.  

       6-   Resultado  

6.1-  O resultado será divulgado através do site www.al.unit.br , no dia 20 de outubro de 2017. 

7-  Duração do Projeto de Intervenção  

7.1- A duração das visitas técnicas dos alunos à empresa selecionada será realizada no prazo 
máximo de 90 dias. As datas e horários serão combinados entre os gestores, a coordenação do 
curso e alunos da turma 2016.1 do curso em tela. 

8- Obrigações das empresas parceiras 

8.1- Assinar o Termo de Compromisso entre a Unit e o aluno concluinte da turma 2016.1, do MBA 
em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria; 

8.2- Proporcionar todas as informações pertinentes ao objeto das pesquisas realizadas pelos 
alunos envolvidos no projeto de intervenção;  

8.3- Disponibilizar um representante de cada setor para se corresponder com a coordenadora 
do curso e com os alunos que atuarão na organização; 
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8.4- Participar da banca avaliadora dos trabalhos de conclusão de curso. 

9- Obrigações da coordenação do curso 

9.1- Celebrar o Termo de Compromisso entre a Unit e o aluno concluinte da turma 2016.1, do 
MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria; 

9.2- Assistir todos as práticas desenvolvidas pelos alunos envolvidos, junto à empresa 
selecionada; 

9.3- Coordenar todos os trabalhos desenvolvidos e relacionados ao projeto de intervenção; 

9.4- Direcionar os orientadores para acompanhar os alunos na composição dos 
artigos/relatórios oriundos do projeto de intervenção; 

9.5- Agendar as bancas avaliadoras; 

9.6- Convidar os integrantes das bancas avaliadoras; 

9.7- Participar da banca avaliadora dos trabalhos de conclusão de curso; 

9.8- Assistir todas as demandas oriundas da empresa parceira selecionada. 

10- Obrigação dos alunos da turma 2016.1 

10.1- Assinar o Termo de Compromisso entre a Unit e o aluno concluinte da turma 2016.1, do 
MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria; 

10.2- Formar uma comissão com 05 alunos para representar a turma 2016.1 nas tomadas de 
decisões  junto à coordenação do curso, para o desenvolvimento dos trabalhos; 

10.3- Elaborar o diagnóstico estratégico setorial, para a entrega dos resultados à empresa 
parceira selecionada; 

10.4- Apresentar individualmente, para a banca avaliadora, os resultados do projeto de 
intervenção. 

11 -    Taxa de inscrição 

11.1- Não haverá  cobrança de taxa de inscrição. 

12 -    Disposições Gerais  

12.1- Este Edital não implica na formação de vínculo de qualquer natureza entre as partes, nem 
entre uma parte e os empregados, nem os  contratados da outra. Tão pouco,  entre os alunos da 
UNIT e a empresa parceira; 

12.2- Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela coordenação do 
curso. 

 


