2ª FAG SUMMIT 2021 REGULAMENTO
As inovações no Ensino Superior pressupõem, dentre outras
considerações, reflexões e vivências voltadas à empregabilidade dos jovens e
às novas necessidades do mercado de trabalho, uma vez que conhecer e
debater sobre as problemáticas do espaço social real precisam ser ações
constantes para a promoção de um aprendizado significativo. Com esse
entendimento, o Centro Universitário FAG realizará, neste segundo semestre de
2021, a segunda edição da FAG SUMMIT.
A 2ªFAG SUMMIT - 2021 está configurada como uma maratona
empreendedora, na qual os acadêmicos, com orientação de seus professores,
coordenadores e egressos convidados, terão a oportunidade de participar de
Projetos Integradores e desenvolver, durante o semestre, soluções inovadoras
para problemas que se apresentam no Mercado de Trabalho. Os projetos e seus
resultados serão apresentadas em novembro, à toda a comunidade acadêmica,
bem como à Comissão Julgadora – durante uma Exposição na GRAN VIA da
instituição. Em 2022, as 5 melhores equipes de cada modalidade farão a
apresentação de seus projetos e resultados aos calouros do Centro FAG.
I DOS OBJETIVOS DA 2ª FAG SUMMIT 2021:
1.1 - Promover entre alunos, professores e gestores do Centro FAG a cultura de
inovação, voltada à resolução de desafios estratégicos e à integração para
trabalhos em equipes;
1.2 - Capacitar os alunos, por meio do desenvolvimento de competências e
habilidades em empreendedorismo, para resolução de problemas reais,
considerando as necessidades de aprendizagem durante o Ensino Superior, no
contexto contemporâneo;
1.3 - Ampliar o diálogo entre acadêmicos, de diferentes períodos e cursos,
professores, gestores, egressos do Centro FAG e demais profissionais do
mercado de trabalho;
1.4 - Apresentar soluções para problemas/demandas do Mercado de trabalho
nas diferentes áreas dos cursos do Centro FAG, por meio da formação de
equipes;
1.5 - Contribuir com vivências de encantamento sobre as áreas escolhidas pelos
calouros 2022, com a participação dos veteranos.

II DA ORGANIZAÇÃO
A 2ªFAG SUMMIT – 2021 pretende envolver, nesta edição, acadêmicos –
com seus professores e mediadores – de todos os cursos do Centro Universitário
FAG em projetos integradores que visem à resolução de problematizações
voltadas às demandas reais do contexto contemporâneo, à necessidade do
trabalho em equipes, à comunicação assertiva e, principalmente, à resolução de
conflitos das diferentes áreas. Para isso, a programação está organizada nas
seguintes etapas:
2.1 – Durante o Congresso Docente 2021/B, os colegiados de curso discutirão
sobre a participação no evento e sobre a organização das equipes; ainda, se
farão parcerias com outros cursos e quais professores poderão orientar as
atividades; bem como, quais egressos poderão ser convidados.
2.2 – Em 11 de agosto – no Dia do Estudante - haverá o lançamento da 2ªFAG
SUMMIT – 2021, com viés institucional, para toda comunidade acadêmica;
2.3 – Os professores, juntamente com as equipes, identificarão uma
problematização e escolherão em qual modalidade irão participar, dentre as
seguintes:
2.3.1 - Desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais do
Mercado de trabalho;
2.3.2 - Desenvolvimento de produtos inovadores para contexto contemporâneo.
2.4 – Depois de definidas a modalidade e problematização, bem como os
integrantes da equipe, durante o mês de agosto, o grupo deverá ser inscrito,
pelo coordenador ou coordenadores de curso, na plataforma COOPEX, na
modalidade de projeto integrador com o título 2ªFAG SUMMIT – 2021, seguido
de dos pontos e subtítulo voltado à proposta da equipe.
2.5 - Os encontros e discussões serão desenvolvidos de acordo com a proposta
de cada curso. Cada curso deverá inscrever, nesta etapa, no mínimo, 1 equipe.
2.6 – Cada curso deverá organizar, até 11 de outubro, de 2021, uma seleção
interna para a inscrição de, no mínimo 1 e no máximo 3 equipes para a etapa
institucional.
2.7 – Em outubro, no dia 21 – durante o XIX ECCI, as equipes oficializarão a
inscrição dos projetos aprovados para participar da exposição da 2ª FAG
SUMMIT – 2021; com o preenchimento da ficha (anexo 1), para organização dos
espaços na GranVia.
2.8 - Durante a semana que antecede o evento, as equipes deverão postar nas
redes sociais dos cursos e do Centro FAG um vídeo de até dois minutos
mostrando imagens do desenvolvimento do projeto, com a #2FAGSUMMIT,

convidando os acadêmicos a participarem da Feira. Esses vídeos, com
orientações no anexo 2, também serão expostos nos telões durante o evento.
2.9 - Em 05 de novembro, na GranVia, os projetos serão apresentados para
toda a Comunidade Acadêmica e para a Banca Julgadora. A banca seguirá os
critérios expostos no anexo 3. Os vencedores serão anunciados ao final da
exposição no dia 05/11/2021.
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3.1 - As equipes deverão ser formadas com alunos (entre 3 e 8), matriculados
cursos de graduação (matrícula vigente em 2021/2) do Centro Universitário FAG
e da Faculdade Dom Bosco;
3.2 - Cada equipe poderá ser formada com alunos de diferentes períodos e
cursos, com 1 ou mais professores orientadores;
3.3 - O coordenador do curso também poderá atuar como orientador (ou os
coordenadores de curso, quando for o caso);
3.4 - Cada equipe também poderá convidar – para o processo de discussão e
mediação - 1 ou 2 egressos - que estejam atuando no mercado de trabalho;
3.5 - As equipes deverão ser organizadas no início do segundo semestre de 2021
(até 31 de agosto), com registro na plataforma da COOPEX, como de
projeto de extensão.
3.6 - O objetivo dos orientadores e mediadores deverá ser acompanhar os alunos
em todo processo de desenvolvimento do projeto, desde a identificação da
problematização, contribuições sobre novas perspectivas de solução de
conflitos, socialização de informações sobre o mercado de trabalho, até a
organização para a apresentação no evento da 2ªFAG SUMMIT, e para o evento
dos calouros (5 equipes classificadas em cada modalidade), em 2022.

IV DA PREMIAÇÃO
Em 05 de novembro, sexta-feira, após a exposição na 2ª FAG SUMMIT
2021, na GranVia - com a socialização dos projetos, e com a participação da
banca avaliadora, ocorrerá a seleção das 5 melhores equipes, em cada
modalidade, com a seguinte premiação:

4.1 Soluções inovadoras para problemas reais do Mercado de trabalho:

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

Equipe de Alunos

Professor
ou
equipe orientadora

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00

R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 250,00

4.2 Produtos inovadores para contexto contemporâneo:

Equipe de Alunos
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00

Professor ou equipe
orientadora
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 250,00

4.3 Os valores poderão ser retirados, a partir do dia 08/11/2021 (segundafeira), no setor financeiro da instituição.

V DO CRONOGRAMA
5.1 - Dia 13 de Julho – Congresso Docente 2021/B - Apresentação do Programa
para coordenadores e professores;
5.2 - Dia 11 de Agosto - Lançamento do Programa para a toda a Comunidade
Acadêmica - em comemoração ao Dia do Estudante;
5.3 – Até 31 de Agosto de 2021 - as equipes deverão ser inscritas, pelo
coordenador ou coordenadores de curso, na plataforma COOPEX, na
modalidade de projeto de extensão, com o título 2ªFAG SUMMIT – 2021,
seguido de dois pontos e subtítulo voltado à proposta da equipe.
5.4 - De Agosto a Outubro - Desenvolvimento do projeto no decorrer do
semestre (Projeto Integrador, nos colegiados);
5.5 – Até 11 de Outubro - seleção interna nos colegiados – 1 a 3 projetos para
a participação na 2ªFAG SUMMIT – 2021;
5.6 - Dia 21 de outubro – Durante o XIX ECCI, as equipes oficializarão a
inscrição dos projetos para participar da 2ª FAG SUMMIT – 2021 (verificar
anexo1);
5.7 – Em 29 de outubro - Postagem do vídeo de até dois minutos mostrando
imagens do desenvolvimento do projeto, com a #2FAGSUMMIT (verificar anexo
2).
5.8 - Dia 05 de novembro – exposição na 2ª FAG SUMMIT 2021 – com a
Socialização dos projetos /Competição para toda a comunidade acadêmica, com
a seleção das 5 melhores equipes em cada uma das duas modalidades;
5.9 - Fevereiro/março de 2022 – Apresentação dos resultados dos projetos,
pelas 5 melhores equipes, de cada modalidade, no evento de Recepção dos
Calouros.

VI DA COMPOSIÇÃO DA BANCA JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
6.1 A banca será composta por membros convidados (para cada modalidade) –
integrantes da comunidade interna e, também, externa à instituição. A avaliação
ocorrerá no dia 05 de novembro - durante a exposição na 2ª FAG SUMMIT 2021
- e as 5 equipes vencedoras de cada modalidade serão anunciadas ao final do
evento.
6.2 A banca receberá, para avaliação, o documento anexo 3 – referente aos
critérios.
6.3 O público participante poderá votar, selecionando uma equipe de cada
modalidade. As equipes eleitas pelo público receberão pontuação conforme
anexo 3.

VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, não sendo admitidos
recursos.
7.2 - Ao participar da 2ª FAG SUMMIT 2021, nos termos deste Regulamento, os
envolvidos automaticamente autorizam o uso de sua imagem e voz, inclusive
das imagens captadas no evento, para fixação em materiais diversos, bem como
o direito de esta instituição expor, publicar, reproduzir, armazenar e/ou de
qualquer outra forma utilizar tais materiais, inclusive em divulgação de televisão,
rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, e na Internet, para a ampla divulgação.
Esta autorização é feita de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável.
7.3 Diante de motivos de força maior – a exposição, no dia 05/11/2021, poderá
ser adaptada para o modelo online.
7.4 Casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do evento.
Cascavel, 25 de junho, de 2021.

