COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
FACULDADE TECSOMA – PARACATU/MG
Regulamento para Concurso Interno da Frase para o
I FORGEM – Fórum Regional de Gestão Empresarial
1. DO OBJETIVO
O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as normas que nortearão o
processo de construção de uma frase para o evento do curso de administração de
empresas a ser realizado entre os dias 19 e 23 de setembro de 2011 que tem como
título FORGEM – Fórum Regional de Gestão Empresarial.

2. DOS PARTICIPANTES
Estarão aptos a participar do concurso interno para criação da frase do I FORGEM, todos
os alunos do curso de administração do 1º ao 8º período.
É vedada a participação de professores, funcionários e acadêmicos da Faculdade
Tecsoma matriculados em outros cursos.

3. DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO
Para a participação no concurso, o aluno regularmente matriculado no curso de
administração da Faculdade Tecsoma, deverá preencher o formulário – conforme
modelo indicado no Anexo A deste regulamento – que estará disponível a todos os
interessados na secretaria da faculdade.
Ressalta-se que não há taxa de inscrição no concurso.

4. DA FORMULAÇÃO DA FRASE
A frase inscrita no concurso deverá ter as seguintes características:
 Deverá ser fundamentalmente em português, obedecendo aos critérios
estabelecidos pelo acordo ortográfico vigente e poderá conter, no máximo, uma
expressão em língua estrangeira (Inglês);
 Não poderá ser uma frase grande, sendo formada de, no máximo, uma linha;

 Deverá ser elaborada passando uma ideia relacionada ao tema principal do
evento que é o empreendedorismo ou a sucesso empresarial, desenvolvimento
econômico, crescimento em vendas ou quaisquer outras expressões do gênero.
Será considerada vencedora a frase mais original e que tiver maior relação com o
tema proposto pelo concurso, conforme julgamento feito pela comissão julgadora
(item 6 deste regulamento).

4.1 DA DESCLASSIFICAÇÃO
Será desclassificada a frase caso ocorra alguns dos seguintes erros:
 Contiver erros grosseiros de português;
 Ultrapassar a quantidade máxima de linhas permitidas;
 Não estiver dentro do contexto indicado no item 4 deste regulamento; e
 Letra ilegível;

5. DOS PRAZOS PARA INSCRIÇÃO
As inscrições para o concurso e registro das frases candidatas serão abertas no dia
05/09/2011 e se encerrarão no dia 09/09/2011 às 20h00.
A divulgação do resultado final do concurso será feita no dia 13/09/2011, através de
divulgação no site da Faculdade Tecsoma e nos murais da instituição.

6. DA COMISSÃO JULGADORA
A coordenação do curso de administração da Faculdade Tecsoma, nomeará uma equipe
formada por três professores que será responsável pelo julgamento da melhor frase
obedecendo rigorosamente os critério elencados nos item 4 e 4.1 deste regulamento.
Com o objetivo de garantir a lisura e imparcialidade da comissão julgadora, os nomes
dos componentes serão divulgados somente na data da divulgação do resultado final.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os casos omissos a este regulamento serão tratados pela comissão julgadora que terá
total autonomia para deliberar sobre a questão e sua decisão é soberana não cabendo
recursos.

Paracatu, 15 de abril de 2011.

Adm. Fernando Antunes
Coordenador do Curso de Administração

ANEXO A
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:
Data da Inscrição: _____/_____/_____
Turma:
Telefone para contato:
e-mail:
Frase Inscrita:

________________________________________
Assinatura

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:
Data da Inscrição: _____/_____/_____
Turma:
Telefone para contato:
e-mail:
Frase Inscrita:

________________________________________
Assinatura

