EDITAL 07/2016
A Direção Geral da FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI, no uso de suas atribuições, torna público que, a partir de
15/03/2016, será INSTITUÍDO o PRÊMIO “PROJETO ACADÊMICO DESTAQUE”, para os melhores projetos
integradores ofertados por esta IES nas modalidades presencial e a distância de cada curso de graduação. A
divulgação será realizada via site institucional e a premiação, em CERIMÔNIA PRÓPRIA INSTITUCIONAL,
semestralmente, em data a ser definida e publicada pela instituição, de acordo com o calendário acadêmico.

30/2013

1. DO PRÊMIO:

1.1 - O Prêmio “Projeto Acadêmico Destaque” é uma iniciativa da Faculdade Padre João Bagozzi, que visa
reconhecer os Projetos Integradores (PIs) desenvolvidos pelos acadêmicos dos diferentes cursos ao
longo do semestre letivo, que se destacarem pela sua inovação, qualidade acadêmico-científica e
relação com a prática profissional.
1.1.1 Os Projetos Integradores, que obtenham um reconhecimento superior ao exigido pelos critérios
deste edital, poderão receber a menção de Projeto Acadêmico Destaque – Padre João Bagozzi.
§1 – Esta menção será publicada unicamente na Cerimônia de premiação.

2. DA SELEÇÃO:
2.1 – A seleção dos Projetos Integradores de Destaque consta de 3 (três) etapas:
2.1.1 – Primeira etapa: Os professores orientadores da disciplina de Projeto Integrador, após correção do
trabalho escrito e apresentação em banca de todos os projetos, sugerirão à coordenação do seu Curso,
aqueles projetos que se destacaram, pela sua: a) inovação; b) qualidade acadêmico-científica; e c) relação
com a prática profissional, critérios traduzidos objetivamente, na nota final obtida, dada pela Banca
examinadora.
2.1.2 - Segunda etapa: Os professores coordenadores das Escolas de Formação Humana e Profissional
dos Cursos da Faculdade recepcionarão e avaliarão as sugestões dos professores orientadores,
selecionarão até 10 (dez) projetos integradores, e encaminharão a decisão para o Núcleo de Inovação,
Pesquisa e Extensão da Faculdade. O Colegiado poderá, ainda, indicar alunos para receberem o Projeto
Acadêmico Destaque – Padre João Bagozzi.
2.1.3 – Terceira etapa: O Núcleo de Inovação, Pesquisa e Extensão da Faculdade analisará a decisão das
Escolas de Formação Humana e Profissional, e publicará a lista dos alunos selecionados para receberem
o Prêmio Acadêmico Destaque.
2.2 – O processo de seleção é semestral, e participam do processo de seleção os acadêmicos matriculados
no semestre letivo vigente.

3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1 - Alunos matriculados em qualquer curso de graduação ou Pós-Graduação da Faculdade Padre João
Bagozzi.

4. DA PREMIAÇÃO:
4.1- O aluno premiado receberá:
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4.1.1 – Certificado próprio que especifique seus dados acadêmicos e do projeto selecionado, referente ao
Prêmio obtido.
4.1.2 – Lembrança institucional de reconhecimento.
4.2 - O prêmio será entregue pela Superintendência e/ou representante da Mantenedora e pelo Conselho
Superior (COSUP) da Faculdade, no dia da Cerimônia.
§ 1 – Caso o aluno a ser premiado não possa comparecer à Cerimônia de Premiação, o mesmo poderá
retirar o seu prêmio na Central de Atendimento da Faculdade, unidade Portão.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1- Casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior.
Curitiba, 15 de março de 2016.

ARIVONIL DOS SANTOS MATOSKI JUNIOR
Diretor Geral

(41) 3521 2727 – www.faculdadebagozzi.edu.br

