
DISCURSOS E IDENTIDADES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ: 
QUEM SÃO E O QUE SONHAM NOSSOS ESTUDANTES 

 
CONCURSO DE ORATÓRIA 

 
Acreditar na realização dos sonhos, acreditar no potencial das pessoas e 

construir uma história de vida significativa... Esses sempre foram os eixos 
norteadores do grupo idealizador do Centro Universitários Assis Gurgacz.  
 Na década de 90, a instituição iniciou suas primeiras atividades com dois 
cursos, Educação Física e Pedagogia e logo a comunidade acadêmica passou a 
crescer em ritmo acelerado, dando conta de todas as determinações do Ministério 
da Educação e somando conceitos de excelência em cada avaliação feita pelo 
órgão.  

Hoje o grupo é composto por mais de 12.000 pessoas - entre acadêmicos, 
professores e funcionários administrativos. Desta comunidade, são muitos os 
estudantes que circulam pelo espaço acadêmico do Centro Universitário, vindos de 
todas as regiões do Brasil. E para comemorar a data deste dia 11 de Agosto, o 
Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante –NAAE está lançando o Concurso de 
Oratória do Centro Universitário Assis Gurgacz.  

Com a temática - Discursos e Identidades do Centro Universitário Assis 
Gurgacz: Quem são e o que sonham nossos Estudantes -  o concurso visa 
evidenciar a história dos acadêmicos: qual o seu perfil, de onde vêm, o que pensam, 
quais seus objetivos. 

Como formação da identidade, entende-se a maneira como uma pessoa se 
define, e como as suas características principais podem fazer dela um sujeito crítico, 
proativo, solidário e consciente para tomada de decisões, para escolha do seu 
curso, para escolha da sua profissão, para sua inserção social. 

O estudante deverá escrever um texto original (que possa ser comunicado, 
durante a apresentação oral, entre 4 e 6 minutos), apresentando introdução, 
desenvolvimento e conclusão. O discurso poderá ser exposto com o uso da primeira 
pessoal do singular, do plural ou mesmo com a impessoalidade do verbo (como for 
da preferencia do participante).  

Com o texto, o aluno deverá evidenciar sua condição para formular e articular 
argumentos consistentes, com criatividade, clareza, correção gramatical e coerência. 
Durante o processo de textual, poderão ser utilizadas citações, desde que 
devidamente referenciadas com a identificação de seus autores na construção 
textual.   



O Concurso está organizado com as seguintes etapas: 
 

a) Inscrição, pela página do NAAE, no link do Concurso; com a inserção do texto 
para a avaliação – 22 de agosto até 26 de setembro de 2016. 

b) Etapa Classificatória: avaliação dos textos por uma banca composta por 
professores, com a divulgação, em 14 de outubro de 2016, dos 10 textos 
escolhidos para a etapa da oratória. 

c) Etapa final: Apresentação da Comunicação Oral, que será realizada no dia 25 
de Outubro – durante o ECCI 2016, a partir das 18h30, no Anfiteatro. 

 
    Os vencedores da etapa final do Concurso de Oratória do Centro Universitário 

Assis Gurgacz receberão a seguinte premiação:  
 
1º lugar : R$ 3.000,00 e troféu;  
2º lugar: R$ 1.000,00 e troféu; 
3º lugar: R$ 500,00.  
 

O Regulamento do Concurso e a página para inscrição online estarão 
disponíveis no site do NAAE a partir do dia 20 de agosto. 
 
 


