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EDITAL NÚMERO 01/2020 - CESUL LAB e WEME 

 

O Cesul Lab, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, torna público, para os alunos                

interessados, que no período de 23/07/2020 a 01/08/2020 se encontram abertas as inscrições para              

o “Transforma Lab”, que se realizará em parceria com a Weme, segundo as condições              

especificadas a seguir: 

 

  

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

1.1 O Presente edital é destinado a recrutar acadêmicos para participar do programa “Transforma              

Lab”. A jornada é liderada pelo Hub de inovação Cesul Lab, que tem o propósito de promover                 

conexões entre corporações, startups, investidores, empreendedores e universidades, com foco em           

novos modelos de negócio e tecnologia, aproximando e fomentando o ecossistema de inovação do              

sul de Minas.   Conheça mais sobre o Cesul Lab em: https://www.linkedin.com/company/cesullab/ 
 

Vantagens que a Jornada oferece: 

● Capacitação para as competências do século 21. 
● Criação e Aceleração de projetos reais em parceria com empresas. 
● Acesso a material exclusivo. 
● Programa educacional prático para formação de competências empreendedoras. 
● Ampliar rede de contatos no mercado de trabalho. 

2. DO PÚBLICO-ALVO 
 

2.1 – A jornada é gratuita para os alunos do Unis e suas demais unidades do Grupo Educacional                  

Unis efetivamente matriculados no ano de 2020.  

2.2 – Podem se inscrever alunos de todos os cursos de graduação presencial ou a distância das                 

unidades do Grupo Unis.  

 

3. DAS VAGAS, FASES E INSCRIÇÕES  

  

3.1 São 50 vagas para cursar a primeira fase do programa.  

3.2 As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.  

3.3 As inscrições serão on-line, no período de 23/07/2020 a 01/08/2020. O endereço eletrônico              

para efetuar a inscrição é https://forms.gle/HUwT5DChKgJjRZpq9  

3.4 A inscrição é de responsabilidade do aluno. Após finalizado o período de inscrição será enviado                

um e-mail de confirmação. 
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3.5 Em caso de desistências, os próximos na sequência de inscrições serão incluídos. 

3.6 Ao realizar a inscrição, o aluno permite aos organizadores: 

 

I. a divulgação dos resultados nos meios de comunicação interna e externa; 

II. a divulgação dos vídeos elaborados nas mídias sociais e no youtube; 

III. a publicação de fotos e conteúdos relacionados; 

IV. a publicação em conjunto com os alunos dos possíveis artigos científicos decorrentes das              

práticas vivenciadas. 

 

4. CONDIÇÕES E DURAÇÃO  
 

4.1 A jornada completa ocorre durante 10 (dez) semanas, iniciando no mês de agosto e finalizando                
no mês de outubro de 2020. 

4.2 A jornada é composta por duas fases. A primeira fase inicia em 17/08 e tem duração de 2 (duas)                    
semanas e, a segunda tem duração de 8 (oito) semanas, sendo que os projetos continuam sendo                
desenvolvidos após esse período.  
 

4.3 A primeira fase é uma maratona de aprendizado totalmente online, composta por conteúdos              
em formato de texto e vídeo, sendo pontuada por questionários (quiz). Apenas os 10 (dez)               
melhores colocados no ranking seguem para a segunda fase. 

Parágrafo Único: A primeira fase ocorre de forma assíncrona, o participante tem flexibilidade para              
acessar a plataforma e cumprir as etapas em qualquer horário, porém, a rapidez no acesso e                
agilidade nas respostas compõe os critérios de pontuação junto com o número de acertos. 

4.4 A segunda fase tem a duração de 8 (oito) semanas e envolve o desenvolvimento de soluções                 
para as empresas parceiras do Cesul Lab. Cada aluno é incluído em uma das equipes de projeto e                  
vivencia a metodologia de uso da inteligência coletiva para resolver problemas e criar inovações. 

§ 1º -  As reuniões da segunda etapa ocorrem online em horários previamente agendados. 

§ 2º - As empresas que estarão participando do programa são: 

Educação: Grupo Unis; 
Mobilidade Urbana: Porto Seco Sul de Minas; 
Saúde: Rede Inova Drogarias; 
Fintech: Sicoob Credivar; 
Agro: Minasul; 
Tecnologia: Diretriz; 
Varejo: Edmil; 
Comex e Supply Chain: Inter Aduaneira e Axxin. 
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Business Process Outsourcing: Contabilitá 
 

4.5 O aluno inscrito se compromete ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela metodologia. 

4.6 Os alunos participantes receberão certificado com carga horária proporcional à etapa cumprida             
ao final do programa. 

 

5. DAS PREMIAÇÕES PARA ACADÊMICOS 

 

5.1 Os 10 alunos que passarem para a segunda fase serão beneficiados com 50% de desconto na                 

mensalidade do curso até o final do programa (aproximadamente 8 meses a partir do final da                

primeira fase). 
 

Parágrafo único -  A bolsa não é cumulativa com outros descontos que o aluno já tenha. 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Os inscritos poderão contar com o atendimento disponível por meio           

dos e-mails livia.ciacci@unis.edu.br e paulo.bueno@unis.edu.br  

 

6.2 Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste edital serão resolvidos            

pela Coordenação da Diretoria de inovação e Cesul Lab. 

 

Varginha, 20 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

Felipe Flausino de Oliveira  

Head de Operações | Cesullab 
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