
REGULAMENTO DESAFIO JOVENS TRANSFORMADORES – 16º ECCI EXPERIENCE 

1. FINALIDADE

 Despertar o espírito empreendedor dos acadêmicos do Centro Universitário FAG, através do Desafio 

Jovens Transformadores – 16º ECCI Experience;

 O Projeto Jovens Transformadores – 16º ECCI Experience selecionará 20 jovens divididos em 4 

equipes multidisciplinares, que terão o desafio de inovação e reinvenção do evento institucional 

ECCI.

2. DA COMISSÃO JULGADORA

 A comissão julgadora será formada por diretores, técnicos-administrativo e docente da instituição;

 Caberá à comissão julgadora, cumprir e fazer cumprir as regras desse regulamento;

 As decisões da comissão julgadora serão irrecorríveis.

3. DAS INSCRIÇÕES

 As inscrições estarão abertas a partir do dia 22 de agosto de 2017 e encerradas no dia 10 de 

setembro de 2017;

 As inscrições deverão ser feitas diretamente na COOPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão, 

mediante apresentação de ficha de inscrição e histórico escolar;

 Serão aceitas apenas inscrições individuais;

4. FICHA DE INSCRIÇÃO

 A ficha de inscrição está disponível no site do 15º ECCI (xxx);

 A comissão organizadora do evento não se responsabilizará por erros no preenchimento da ficha, o 

que poderá, inclusive, gerar desclassificação dos interessados.

5. DA SELEÇÃO 



 Serão selecionados, dentre os inscritos, 20 jovens que serão divididos em 4 equipes

multidisciplinares;

 Os selecionados serão divulgados através do site do ECCI no dia 01 de outubro de 2017;

 Os selecionados irão se apresentar na COOPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão no dia 10 de

outubro de 2017 às 19h;

 Os critérios de avaliação a serem adotados são: criatividade, histórico escolar e resumo de proposta

para o 16º ECCI.

6. DA APRESENTAÇÃO

 As apresentações não devem ultrapassar o tempo de 10 minutos. Caso o tempo limite for

ultrapassado, o selecionado será automaticamente desclassificado;

 A ordem de apresentação será definida em sorteio realizado pela organização do ECCI, com

acompanhamento do representante dos grupos de trabalho, no dia 24 de outubro de 2017, às 18h,

no local da apresentação;

 As equipes apresentarão suas propostas no dia 24 de outubro de 2017 às 19h no anfiteatro da

instituição.

7. DA PREMIAÇÃO

 Todos os participantes receberão certificados de participação;

 A premiação será realizada no dia 27 de outubro de 2017.

 O primeiro lugar receberá um troféu e a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos diretamente pela comissão

organizadora do evento;

 A simples inscrição do interessado já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do

presente regulamento, valendo como contrato de adesão;



 Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail aline@fag.edu.br , ou através do

telefone (45) 3321-3955.

Aline Gurgacz Ferreira  Meneghel 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 




