Ao Departamento de Engenharia Química
Conduzi o processo de seleção de monitor para disciplina de Empreendedorismo para o primeiro
semestre de 2021 no qual ocorreu a inscrição de quatro candidatos, sendo que três foram selecionados
para a fase de entrevista técnica conforme previsto no item VII)3 do Edital.
Inicialmente, os três candidatos foram entrevistados por e-mail e responderam a cinco perguntas:
1) Quais as suas experiências com empreendedorismo antes de entrar na EEL?
2) Quais as suas experiências com o empreendedorismo durante o seu curso de engenharia na EEL?
3) Qual foi a Startup que você desenvolveu em equipe quando cursou a disciplina de
empreendedorismo? Qual foi o seu papel nesta Startup?
4) Essa Startup que você e seus colegas criaram na disciplina de empreendedorismo teve continuidade
após a disciplina? Se tiver, explique como está hoje.
5) Quais os seus planos de carreira profissional ligados à temática de empreendedorismo?

Em seguida, fiz uma entrevista pessoal com cerca de 15 minutos por meio da plataforma Google Meet
com cada um dos três entrevistados.
Os três candidatos revelaram um ótimo perfil para a vaga e uma nota foi atribuída em função do perfil
de cada um para a monitoria em função das respostas dadas as cinco perguntas, bem como a entrevista
oral. O peso da nota da entrevista foi de 80% conforme previsto no edital.
Na análise do histórico escolar (peso total de 20%), adotei 10% para o CR com reprovação até o
segundo semestre 2020 e 10% para a nota obtida na disciplina de Empreendedorismo. O resultado
segue abaixo.
CR (10%)

Nota Disciplina
Empreendedorismo (10%)

Entrevista Técnica
(80%)

Média
Final

Breno Nascimento Thees

6,3

10,0

10,0

9,63

Rafael Marcchini
Martins

6,7

8,5

8,0

7,92

5,2

7,3

8,0

7,65

Aluno

Bindão

Luciano Aoki Júnior

Portanto, o aluno Breno Nascimento Thees foi classificado em primeiro lugar em função do critério
adotado com média 9,63 no processo de seleção.
Indico o aluno BRENO NASCIMENTO THEES para vaga de monitoria na disciplina de
Empreendedorismo no primeiro semestre de 2020.
Lorena, 08 de abril de 2021
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