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ATA DE SISTEMATIZAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DE PROPOSTAS REFERENTE NO EDITAL Nº 071 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 
 
 

Ata de sistematização do resultado parcial referente 
ao processo de seleção de propostas à pré-incubação, 
realizada no dia 06 de março de 2017 na sala da 
IEBT 
 

Aos seis de março de 2017, no período da manhã na sala da IEBT, reuniram-se os membros da 1 

equipe da IEBT para proceder a sistematização dos resultados parciais referentes ao Edital 2 

071/2016, recebidos da Comissão de Seleção designada pela portaria 043/2017. Estavam 3 

presentes a Profª Luzia Kasper e o Técnico Administrativo Marcos Dias Mathies. Foram 4 

realizadas as seguintes atividades: 1. Cálculo da média das notas referentes à avaliação dos 5 

modelos de negócio simplificado (totalizando 7 pontos) e das entrevistas (totalizando 3 pontos), 6 

sendo preenchidas planilhas com os resultados obtidos para cada etapa do processo (anexos 1 e 7 

2). Devido à falta justificada do Professor Cláudio Vinícius Silva Farias por motivos de saúde no 8 

primeiro dia de entrevistas, conforme registro em ata, esta equipe deliberou por dividir por 3 9 

(três) as somas das notas referentes às entrevistas realizadas no dia 2 de março de 2017; 2. 10 

cálculo da média final, relativo ao somatório das médias dos modelos de negócio simplificado e 11 

das entrevistas (anexo 3). Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi dada por encerrada, da 12 

qual, para constar, eu, Luzia Kasper lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim 13 

e e pelos demais membros da equipe IEBT .  Porto Alegre, 06 de março de 2017. 14 
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