
                                                                  
 

EDITAL Nº. 01/2020 

 
As Coordenações dos Cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos 

do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio - UNILEÃO, no 

uso de suas atribuições regimentares e demais disposições 

legais, das atribuições da Coordenação, torna público o: 

 

EDITAL GESTÃO E NEGÓCIOS Nº 01/2020 

 

1) Do Objeto - FAZ SABER a todos as empresas formais e informais sediadas em Juazeiro do Norte, 

Crato e Barbalha -CE, que estão abertas as inscrições para o CADASTRO PARA PARTICIPAÇÃO 

SEM ÔNUS EM PROJETOS DE CONSULTORIA DA ESTAÇÃO DE NEGÓCIOS obedecendo ao 

que se segue:  

 

2) Dos candidatos: Podem ser inscritas para participação nos projetos de consultoria da Estação de 

Negócios, empresas FORMAIS ou INFORMAIS que estejam em funcionamento nas cidades de 

Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha e que tenham interesse e disponibilidade para abrir suas 

instalações para a realização de CONSULTORIA por parte de estudantes e professores dos cursos de 

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, GESTÃO COMERCIAL e GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio.  

 

3) Das consultorias: O cadastro para participação em projetos de consultoria podem ser realizados 

para a resolução de problemas nas seguintes áreas: DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL, PESSOAS, 

OPERAÇÕES DE VAREJO, FINANÇAS, MARKETING, E DEPARTAMENTO DE PESSOAL.  

 

4) Do período de consultoria:  A realização dos processos de consultoria se dá ao longo do semestre 

letivo, junto a disciplina INTEGRADORA realizada no semestre/ÁREA escolhida, tendo duração de 

06 (seis) meses. Sendo permitida a participação em mais de uma área.  

  
5) Das responsabilidades: É de responsabilidade da empresa cadastrada, receber, orientar e informar 

aos estudantes a respeito das áreas diagnosticadas, para que após as verificações, os estudantes 

realizem os relatórios e propostas de melhoria, sendo facultativa a implantação das sugestões. É de 

responsabilidade da Unileão a oferta de diagnóstico de consultoria realizados por equipe de estudantes 

e professor responsável pelo projeto.  

 

6) Das inscrições: As inscrições poderão acontecer entre os dias 27 de JANEIRO à 10 DE 

FEVEREIRO, por meio do site www.unileão.com.br, ou então de forma presencial na Estação de 

Negócios, Campus Lagoa Seca, localizado à Av. Maria Letícia Leite Pereira s/n, Lagoa Seca - Cidade 

Universitária, Juazeiro do Norte - CE, 63040-405. Ou então pelos telefones 2101-1085, 2101-1035 ou 

2101-1038.  

 

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE. 

 

Juazeiro do Norte – CE , 21 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

           Emerson Paulo Rodrigues Santos                               Ana Marília Barbosa  

             Coordenador de Administração,                           Coordenadora de Ciências Contábeis  

Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos    

http://www.unileão.com.br/

