
 

  
  
  

  
    

PRÊMIO LÍDER DO ANO  
  

  

APRESENTAÇÃO  

A Direção das Faculdades Santo Agostinho torna pública a abertura do processo de reconhecimento das lideranças 

discentes que dar-se- á através do “Prêmio Líder do Ano”. A liderança é uma representação discente junto a 

Coordenação de Curso, Comissão Própria de Avaliação e demais órgãos das Faculdades Santo Agostinho de Vitória 

da Conquista.  

  

1. DOS OBJETIVOS  

- Estimular o desenvolvimento de experiências acadêmicas inovadoras;   

- Incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de líderes discentes em nossa IES;  

- Premiar líderes discentes com iniciativas de responsabilidade social, participação em atividades de extensão, 

atividades de monitoria, reuniões acadêmicas e participação em curso de formação de líderes.  

  

2. DOS PARTICIPANTES   

2.1. Poderão participar do processo:  

a) Alunos regularmente matriculados a partir do primeiro período dos cursos de graduação (Medicina, Direito,  

Arquitetura e Engenharia) das Faculdades Santo Agostinho  

b) Alunos que estejam adimplentes.  

  

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1. As inscrições ocorrerão entre os dias 06 e 16 de outubro de 2021 através do preenchimento de formulário a ser 

entregue na COPEXI ou no NAPSA/NUSM, onde o discente anexará os documentos de comprovação dos dados.   

3.2 Serão duas categorias para inscrição:  

- 1º categoria: líderes do primeiro ao quinto semestre   

- 2º categoria: líderes do sexto ao décimo/ décimo segundo semestre  

3.3 O discente que efetivar a inscrição autoriza o uso de seu nome, currículo, imagens (foto e vídeo), voz 

gravada e conteúdo do projeto apresentado no Prêmio para fins de divulgação. A autorização é concedida a 

título gratuito, abrangendo o uso da imagem e do conteúdo acima mencionados, antes e depois do resultado, 

em todo o território nacional, das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral (encartes, mala-direta, catálogo, 

etc.); folder de apresentação; jornais e websites; cartazes; e materiais de divulgação na mídia eletrônica 

(vídeos, televisão e rádio, entre outros).  



 

3.4 Ao realizar a inscrição, os participantes declararam que estão cientes deste edital e que concordam com 

tudo que está estabelecido, sobre o que não poderão alegar desconhecimento.  

  

4.  DO PROCESSO   

4.1 Serão selecionados seis discentes da IES que obtiverem o melhor resultado na análise do conjunto de atividades 

de liderança desenvolvidas em 2021. Essas atividades englobam a esfera de engajamento institucional, a percepção 

da importância extracurricular paralela e concernente ao curso e o envolvimento em ações de extensão, 

responsabilidade social e liderança.   

4.2 A Comissão Avaliadora da FASA selecionará os nomes dos seis alunos em formulário próprio (modelo anexo), 

em tempo estabelecido neste edital, para o procedimento de premiação.  

4.3 A Comissão Avaliadora será composta de um representante da Comissão Própria de Avaliação- CPA, um 

representante do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade- NAPSA, um representante do Núcleo de Saúde 

Mental –NUSM e coordenadores de curso.   

  

  

5. DOS PRAZOS  

Preenchimento do formulário: Até dia 16 de outubro de 2021.  

Premiação: 19 de novembro de 2021 (previsão).  

  

6 DOS CRITÉRIOS  

6.1. Os critérios de seleção melhores resultados de cada categoria são:  

1- Participação em Projetos Pesquisa, Extensão e/ou inovação  

        Participação em projeto de extensão: 40 pontos  

        Participação em projeto de pesquisa: 30 pontos  

       Participação em projeto de inovação: 30 pontos  

       Não participação: não há atribuição de nota (zero)  

2- Participação na reunião de líderes que ocorreram no ano 2021  

         Participação em quatro reuniões: 100 pontos  

         Participação em três reuniões: 80 pontos  

         Participação em duas reunião: 50 pontos  

         Participação em uma reunião: 20 pontos  

         Não participação: não há atribuição de nota (zero)  

3 - Participação em eventos da Fasa  

     Até 5 horas: 20 pontos  

     Acima de 5 até 20 horas: 50 pontos  



 

     Acima de 20 até 40 horas: 70 pontos  

     Acima de 40 horas: 100 pontos  

    Não participação: não há atribuição de nota (zero)  

4 - Participação em monitoria  

     Até 5 horas: 20 pontos  

     Acima de 5 até 20 horas: 50 pontos  

     Acima de 20 até 40 horas: 70 pontos  

     Acima de 40 horas: 100 pontos  

    Não participação: não há atribuição de nota (zero)  

  

 5- Participação do curso de liderança  

         Participação em 3 encontros: 100 pontos  

         Participação em 2 encontros: 80 pontos  

         Não participação: não há atribuição de nota (zero)  

  

6 -  Tempo na Liderança de turma  

        30 horas: 20 pontos  

        90 horas: 50 pontos  

        120: 70 pontos  

        Acima de 120 horas: 100 pontos  

        

6.2 . A nota final de cada um dos concorrentes será composta da soma de todos os critérios, sendo que o 

máximo de pontuação possível será 600 pontos  

6.3 Para efeito de desempate, caso dois ou mais proponentes tenham a mesma nota, será considerado 

vencedor aquele que tiver exercido o cargo de líder por mais tempo. Se persistir o empate, será considerado 

vencedor aquele que obtiver maior nota no critério participação em reuniões de liderança.  

  

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1 A escolha do discente com melhor desempenho da liderança em cada categoria será feita por uma comissão 

avaliadora, indicados pela comissão organizadora da premiação;   

- Haverá somente uma premiação para o  1º,2º e 3º lugar de cada categoria  - 

Os vencedores de cada categoria receberão as seguintes premiações:  

1º) Smartphone 

2º) Tablet 

3º) Kindle  



 

7.2 O resultado será divulgado no site oficial da FASA   

  

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 Nenhuma das pontuações ou notas atribuídas ao longo do processo de avaliação do prêmio será divulgada;  8.2 

A inscrição, efetivada a partir do envio de inscrição, implica a aceitação integral do processo de avaliação;    

8.3 Não caberão recursos ao processo de avaliação e seleção de inscritos.   

  

  
  

  


