
 

 

3ª FAG SUMMIT 2022 
REGULAMENTO  

 
A 3ªFAG SUMMIT - 2022 é uma maratona empreendedora, na qual os 

acadêmicos terão a oportunidade de participar de Projetos Integradores e 

desenvolver soluções inovadoras, com orientação de seus professores, 

coordenadores e egressos convidados, para problemas que se apresentam no 

Mercado de Trabalho. As soluções configuradas pelas discussões, e aliadas aos 

desafios dos espaços sociais reais, serão apresentadas em novembro, durante 

a Feira à toda a comunidade acadêmica, bem como à Comissão Julgadora. 

 

I DOS OBJETIVOS DA 3ª FAG SUMMIT 2022: 
 

1.1 - Promover entre alunos, professores e gestores do Centro FAG a cultura de 

inovação, voltada à resolução de desafios estratégicos;  

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; 

 
 
II DA ORGANIZAÇÃO  
 
         A 3ªFAG SUMMIT – 2022 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 – Apresentação da Proposta aos coordenadores e professores – durante a 

Semana Pedagógica, em julho de 2022. 
 

2.1.1  Durante a Semana Pedagógica, 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.  

 

2.1.2  Cada curso deverá inscrever, no mínimo, uma equipe. 

         
2.2 – Em 11 de agosto – no Dia do Estudante - haverá o lançamento da 3ªFAG 
SUMMIT – 2022, com viés institucional;  

 

2.3 – Os professores, juntamente com as equipes, identificarão uma 

problematização e escolherão de qual modalidade irão participar. Os encontros 

e discussões serão desenvolvidos de acordo com a proposta de cada curso. As 

modalidades estão organizadas em duas propostas, conforme seguem: 

 

2.3.1 - Desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais do 
Mercado de trabalho 
Nessa modalidade, valem as seguintes considerações:   

a) A economia é responsável por gerenciar os mercados. Tanto o mercado 

nacional quanto o internacional apresentam problemas (dores) que, num 

mundo globalizado, precisam ser sanados. Esses problemas 

normalmente se dão em função da demora que as empresas têm em se 

adaptar às novas tendências de mercado.  

b) Os alunos que se inscreverem nessa modalidade, terão dois desafios: 

primeiramente identificar um problema real do mercado; e, em seguida, 



 

 

apresentar uma solução inovadora para resolvê-lo, ou pelo menos 

minimizá-lo, porém essa solução precisa ser factível.  

 

 

2.3.2 - Desenvolvimento de produtos inovadores para contexto 
contemporâneo 
Nessa modalidade, valem as seguintes considerações:   

a) O economista Joseph Alois Schumpeter, ainda nos anos 1940 dissertava 

sobre a importância da inovação, considerando a destruição criativa como 

a grande responsável pelo processo de evolução da economia e, 

consequentemente, da sociedade. A destruição criativa consiste no 

lançamento de um novo produto, que será imitado pela concorrência que 

invariavelmente irá superá-lo gerando um novo produto. 

b) Os alunos que se inscreverem nessa modalidade terão que criar produtos 

inovadores ou incorporar melhorias em produtos já existentes. Os 

produtos desenvolvidos precisarão ter aplicabilidade prática.  

 
 
2.4 – Durante o mês de agosto, os coordenadores de curso deverão inscrever 

os grupos, na plataforma COOPEX, na modalidade de projeto integrador com o 

título 3ªFAG SUMMIT – 2022, seguido de dois pontos e subtítulo voltado à 

modalidade escolhida e à proposta. 

 

2.5 – Durante o mês de setembro -  acadêmicos participantes e professores 

responsáveis - deverão agendar uma sessão de mentoria com a equipe do 

StartFAG  
 
2.6 – Em outubro, nos dias 11 e 12, as equipes oficializarão a inscrição dos 

projetos, para a participação na 3ª FAG SUMMIT- 2022, com o preenchimento 

da ficha (anexo 1) para organização dos espaços da Feira. 

   



 

 

2.7 - Em 10 de novembro, os projetos serão apresentados para toda a 

Comunidade Acadêmica e para a Banca Julgadora. Além disso, 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 #3FAGSUMMIT e com convite para os 

acadêmicos participarem da Feira. Esses vídeos, com orientações no anexo 3, 

também serão expostos nos telões do evento. 

 

2.8 - A banca seguirá os critérios expostos no anexo 2. Os vencedores serão 

anunciados ao final da Feira.  

 

III DA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES, SEUS ORIENTADORES E 
MEDIADORES  
 

3.1 - As equipes deverão ser formadas com alunos de diferentes períodos e/ou 

cursos de graduação do Centro Universitário FAG (Faculdade Dom Bosco), com 

matrícula vigente em 2022/2;    

3.2 - Cada equipe precisará ter um (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 - As equipes deverão ser organizadas no início do segundo semestre de 2022 

(mês de agosto), com registro em formulário de projeto de extensão na 

COOPEX. 

3.5 - O objetivo dos professores orientadores 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 3ªFAG SUMMIT. 

 

 

 

 



 

 

IV DA PREMIAÇÃO  
3ª FAG SUMMIT 2022 -  Socialização dos projetos, com a seleção e premiação 

das 5 melhores equipes, em cada modalidade, na GRAN VIA (Dia 10 de 

novembro): 

 

 

 

 

 

5.1 Soluções inovadoras para problemas reais do Mercado de trabalho: 

 

 Equipe de Alunos  Professor ou 
equipe orientadora  

1º Lugar R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 

2º Lugar R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 

3º Lugar R$ 1.000,00 R$ 500,00 

4º Lugar R$ 500,00 R$ 250,00 

5º Lugar R$ 500,00 R$ 250,00 

 
 

5.2 Produtos inovadores para contexto contemporâneo: 

 Equipe de Alunos  Professor ou equipe 

orientadora  

1º Lugar R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 

2º Lugar R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 

3º Lugar R$ 1.000,00 R$ 500,00 

4º Lugar R$ 500,00 R$ 250,00 

5º Lugar R$ 500,00 R$ 250,00 

 
 
V DO CRONOGRAMA  
 



 

 

5.1 Semana Pedagógica 2022/2 - 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 De agosto a novembro - Desenvolvimento do projeto no decorrer do 

semestre (Projeto Integrador, nos colegiados); 

5.3.1 Agosto – Registro na Coopex 

5.3.2 Setembro - Mentoria com o grupo do StartFAG  

5.3.2 Outubro – dias 11 e 12, as equipes oficializarão a inscrição dos projetos 

para participar da 3ª FAG SUMMIT – 2022; 

 

5.4 Dia 10 de novembro – 3ª FAG SUMMIT 2022 – Socialização dos projetos 

/Competição com a seleção das 5 melhores equipes;  

 
 
VI DA COMPOSIÇÃO DA BANCA JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO  
 

6.1 A banca será composta por membros convidados – da comunidade interna 

e, também, externa. A avaliação ocorrerá no dia 10 de novembro - durante a 

Feira e as 5 equipes vencedoras serão anunciadas ao final do evento. 

 

6.2 A banca receberá, para avaliação, o documento anexo 2 – referente aos 

critérios. 

 

VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1 - A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, não sendo admitidos 

recursos. 

 



 

 

7.2 - Ao participar da 3ª FAG SUMMIT 2022, 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 Casos omissos serão julgados pela Comissão organizadora do evento. 

 


