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REGULAMENTO 

II PRÊMIO TCC EM EMPREENDEDORISMO 
 
 

1 - APRESENTAÇÃO 

1.1 – O Prêmio TCC em Empreendedorismo é uma promoção do Centro de Empreendedorismo e Incubação da 
Universidade Federal de Goiás (CEI), Regional Goiânia, com apoio dos Centros de Empreendedorismo Athenas e 
Beetech, das Regionais Catalão e Jataí. 
1.2 – O Prêmio TCC em Empreendedorismo é um concurso que busca selecionar os melhores Trabalhos de 
Conclusão de Curso  - TCC de graduação da Universidade Federal de Goiás, de todas regionais, que tratem sobre 
a temática do Empreendedorismo ou Micro e Pequenas Empresas – MPEs, obedecendo às regras neste 
Regulamento. 
1.3 – São objetivos do Prêmio: 
1.3.1 – Dar visibilidade à produção acadêmico-científica de estudantes dos cursos de graduação da UFG que 
aborde temáticas sobre Empreendedorismo de negócios, Empreendedorismo social e Micro e Pequenas 
Empresas – MPEs. 
1.3.2 – Incentivar o desenvolvimento do conhecimento no campo do Empreendedorismo e o desenvolvimento 
de novos produtos e empreendimentos. 

 
2 – DOS CONCEITOS 

Para fins deste Regulamento, entende-se como: 

2.1 – Trabalho Monográfico: Essa modalidade corresponde a trabalho com formato de redação científica, 
seguindo normas técnicas de escrita (ABNT, APA, entre outras). 
2.2 – Plano de Negócio: Essa modalidade corresponde a trabalho que especifique em linguagem escrita o 
planejamento para criação de um empreendimento. 
2.3 – Produto: Essa modalidade corresponde a trabalho de teor técnico, apresentando um novo produto. 
2.4 – Empreendedorismo de Negócio: Essa categoria engloba trabalhos que tenham como objeto criação de 
Micro e Pequenas Empresas ou ações de intraempreendedorismo com fins lucrativos. 
2.5 – Empreendedorismo Social: Categoria que trata de trabalhos que abordem temáticas relacionadas à 
criação de organizações sem fins lucrativos ou a realização de projetos sociais. 
 
3 – DAS CATEGORIAS 

3.1 -  Os trabalhos deverão tratar da temática de Empreendedorismo ou Micro e Pequenas Empresas (MPE) e 
devem se enquadrar em uma das seguintes categorias: 

3.1.1 – Empreendedorismo de Negócios, abrangendo trabalhos de modalidade: 
a) Monográfica 
b) Produto  
c) Plano de negócio 
 
3.1.2 – Empreendedorismo Social, abrangendo trabalhos de modalidade: 
a) Monográfica   
b) Produto 

 
4 – DOS REQUISITOS 

4.1 – Poderão participar do Prêmio alunos ou egressos da graduação da UFG, de todas as regionais e de todos os 
cursos, que tenham aprovado seu TCC no calendário acadêmico de 2017 da UFG. 
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4.1.1 – Serão aceitos trabalhos que por motivos de adequação do calendário acadêmico aprovaram o TCC no 
ano de 2018, mas dentro do calendário acadêmico de 2017. 
4.2 – Os trabalhos inscritos devem ser de autoria única, salvo a exceção se o TCC tiver sido desenvolvido por 
mais de um autor que também atenda os critérios do item 4.1. 
4.3 – Os trabalhos deverão tratar da temática de Empreendedorismo ou Micro e Pequenas Empresas (MPE) e 
devem se enquadrar em uma das categorias do item 3 do Regulamento. 

 
5 – DA INSCRIÇÃO 

5.1 – O período para inscrições iniciam em 17 de abril de 2018, encerram-se no dia 02 de maio de 2018 e deverão 
ser realizadas via e-mail premiotccempreendedorismo@gmail.com com o assunto “Inscrição para o Prêmio TCC 
Empreendedorismo”. 
5.2 – Deverão ser anexados no e-mail de inscrição: 

5.2.1 – Comprovante de autorização de participação por parte do professor(a) orientador(a) ou do 
Coordenador(a) de Curso. Tal comprovação deverá estar em PDF e poderá ser declaração preenchida e 
assinada, no modelo disponível no apêndice 1 deste Regulamento, ou cópia de e-mail do professor(a) 
orientador(a) ou do Coordenador(a) de Curso com a autorização, constando as informações semelhantes às da 
declaração do apêndice 1. 
5.2.2 – Formulário de inscrição disponível no apêndice 2 deste Regulamento com todos campos obrigatórios 
preenchidos. 
5.2.3 – Formulário sobre o TCC disponível no apêndice 3 deste Regulamento com todos campos obrigatórios 
preenchidos. 
5.3 – É de responsabilidade dos candidatos ao prêmio acompanhar os calendários, editais e avisos relativos ao 
Prêmio TCC em Empreendedorismo no endereço eletrônico do CEI, Regional Goiânia – www.cei.ufg.br. 

 
6 – DA HOMOLOGAÇÃO 

6.1 – Serão homologadas as inscrições que: 
6.1.1 – Atendam aos requisitos de participação do item 4. 
6.1.2 – Envie, dentro do prazo estabelecido no item 5.1, o e-mail de inscrição com os documentos indicados no 
item 5.2 
6.1.3 - Tenham todos campos obrigatórios do formulário de inscrição (apêndice 2) e do formulário sobre o TCC 
(apêndice 3) preenchidos corretamente. 

 
7 – DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 – O processo seletivo contará com duas etapas: 
7.1.1 – Primeira Etapa: Consistirá da avaliação das respostas fornecidas no formulário sobre o TCC e haverá 
seleção de até 9 trabalhos por modalidade. Portanto, o número de trabalhos aprovados poderá ser menor do 
que o número de colocações para premiação. 
7.1.2 – Segunda Etapa: Consiste da avaliação dos trabalhos selecionados na primeira etapa que deverão ser 
submetidos integralmente, tal como apresentado e defendido no respectivo curso de graduação, por e-mail ou 
entregues cópias físicas no Centro de Empreendedorismo e Incubação, regional Goiânia. 
7.1.2.1 – Trabalhos originais entregues para participação da Segunda Etapa serão disponibilizados para retirada no 
CEI após a divulgação do resultado final. 
7.2 – Os trabalhos serão avaliados em ambas etapas por meio dos critérios definidos no quadro a seguir. 
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Critérios de avaliação 

No Item Analisado 
Pontuação 

Máxima 

1 Adequação ao tema e categoria 25 

2 Relevância do trabalho 25 

3 Originalidade 25 

4 Contribuição do trabalho para a 
área temática 

25 

Total 100 
 

8 – DA COMISSÃO JULGADORA 

8.1 – Os trabalhos serão julgados por uma Comissão composta especialmente para esse fim. 
8.2 – A comissão será composta por três pessoas indicadas pela Coordenação do Prêmio TCC em 
Empreendedorismo. 

 
9 – DA CLASSIFICAÇÃO 

9.1 – Em ambas etapas, cada trabalho será avaliado por três avaliadores com base nos critérios e pontuações 
definidas no Regulamento e a nota final de cada etapa será resultado da média das notas individuais dos 
avaliadores. 
9.2 – A pontuação final para a classificação de até três melhores trabalhos em cada categoria e modalidade será 
obtida pela média aritmética da nota atribuída por cada avaliador. 
9.3 – Os trabalhos selecionados serão classificados em ordem decrescente considerando a pontuação obtida. 
9.4 – Em caso de empate, será considerada a maior nota atribuída ao critério 1. Caso o empate persista será 
considerada a maior nota do critério subsequente. Em eventual persistência do empate, será premiado o 
participante mais velho. 
9.5 – O resultado final de cada etapa após o período de recursos é definitivo, não cabendo novo recurso. 
 
10 –  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1 – O resultado do Prêmio TCC em Empreendedorismo será publicado na página do CEI, Regional Goiânia na 
seção do Prêmio TCC, disponível em https://cei.ufg.br/. 

 
11 – DO CRONOGRAMA 

11.1 – A divulgação dos resultados de todas as etapas será feita pelo setor responsável do CEI, regional Goiânia, 
sendo disponibilizado na página eletrônica do concurso ficando sob responsabilidade do participante a 
conferência. 

 

Data                                                      Procedimento 

17/04/2018 Divulgação do Regulamento 

17/04/2018 a 02/05/2018 Período das Inscrições para TCC's 

03/05/2018 Resultado preliminar da homologação das inscrições 

04/05/2018 e 06/05/2018 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar da 
homologação das inscrições 

07/05/2018 Resultado final da homologação das inscrições 

21/05/2018 Resultado preliminar da Primeira Etapa 
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21/05/2018 e 22/05/2018 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar da 
Primeira Etapa 

22/05/2018 Resultado final da Primeira Etapa 

23/05/2018a 04/06/2018 Período para Submissão dos Trabalhos Completos 

18/06/2018 Resultado preliminar da Segunda Etapa 

19/06/2018 e 21/06/2018 Período de interposição de recurso quanto ao resultado da Segunda Etapa 

27/06/2018 Resultado Final 

Após 05/07/2018 Entrega da Premiação 

 

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Eventuais recursos contra os resultados preliminares poderão ser interpostos junto a Coordenação do 
Prêmio TCC, conforme prazos estipulados pelo cronograma. 
12.2 – A apresentação dos recursos deverá ser efetuada por meio eletrônico utilizando formulário 
disponibilizado neste Regulamento (apêndice 4) a ser enviado para o e-mail 
premiotccempreendedorismo@gmail.com  
12.3 – Uma comissão interna do Prêmio TCC será constituída para analisar cada caso. 

 
13 – DA PREMIAÇÃO 

13.1 – Serão premiados até 3 (três) melhores trabalhos em cada modalidade das duas categorias, considerando o 
resultado da Segunda Etapa.  
13.2 – Os 3 (três) primeiros colocados, tanto professores orientadores quanto alunos, receberão um certificado 
com a indicação da colocação obtida. 
13.3 – Além dos certificados, também será premiado: 
 
1º Colocado de cada modalidade, em cada categoria: 
R$500,00 (quinhentos reais em dinheiro) por TCC inscrito* 
 
*  A premiação será dos melhores trabalhos. Caso o TCC tenha sido escrito por mais de um autor, caberá ao grupo 

a divisão dos prêmios. 
 
2º e 3º colocados de cada modalidade, em cada categoria: Um livro da temática de Empreendedorismo. 

13.4 – O CEI emitirá os certificados correspondentes e os entregará em conjunto com os prêmios em cerimônia 
que será realizada para esse fim, em data e local a ser definido. 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – A inscrição do trabalho implica a aceitação das normas e instruções para o processo de seleção, contidas 
neste Regulamento e nos comunicados já emitidos ou que vierem a ser tornados públicos. 
14.2 – Ao efetivar a inscrição o autor reconhece a inexistência de plágio, assumindo integralmente a autoria do 
trabalho e respondendo por eventuais acusações ou pleitos neste sentido. 
14.3 – A coordenação do processo seletivo para o “Prêmio TCC em Empreendedorismo” será de 
responsabilidade do CEI Regional Goiânia. 
14.4 – A Coordenação do Prêmio TCC em Empreendedorismo se reserva o direito de, segundo a oportunidade e 
conveniência, e a seu juízo, cancelar ou modificar, no todo ou em parte, o presente Regulamento, sem que tenha 
ele produzido direito adquirido, salvo na hipótese de os trabalhos já terem sido selecionados e classificados. 
14.5 – A Coordenação do Prêmio TCC em Empreendedorismo se reserva ao direito de mudar os prêmios em 
caso de indisponibilidade dos mesmos. 
14.6 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Prêmio. 
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14.7 – Os direitos autorais dos TCCs premiados pertencem aos respectivos autores, reservando ao CEI, a partir 
do momento da seleção, o direito de registrar e utilizar sua imagem, título e resumo do trabalho na mídia 
impressa, rádio, televisão e mídia digital, sempre com o objetivo de incentivar a pesquisa sobre 
empreendedorismo no âmbito da graduação e dar visibilidade à produção científica da UFG e sobre este tema. 

 

Goiânia, 16 de abril de 2018. 
 



               
                                       

 

 

 
 

APÊNDICE 1 
 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que o Trabalho de Conclusão de Curso, sob o título   

   , 

produzido por    

 

foi aprovado no calendário acadêmico de 2017 no curso de graduação   

_____________________________, da Universidade Federal de Goiás, regional  _  

e que autorizo a participação do trabalho no Prêmio TCC em Empreendedorismo. 

 
 

(   ) Coordenador(a) de Curso  
(   ) Professor(a) Orientador(a) 

 
 
 
 
 
 
 

  ,   /  /  
Local  Data 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



               
                                       

 

 

APÊNDICE 2 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PRÊMIO TCC EM EMPREENDEDORISMO 
NOME DO TRABALHO*: 
CURSO*: REGIONAL*: 
DATA DA APROVAÇÃO DO TCC*: 
NÚMERO DE MATRICULA DE AUTORES*: 

DADOS PESSOAIS 

 
NOME* 

  
GÊNERO* 
M(  ) F( ) OUTROS( ) 

ESTADO CIVIL*  DATA DE NASC.*  ESCOLARIDADE*  

CPF*  RG*  Órgão expedidor*  

 ENDEREÇO*  Nº*  Compl.*  

 SETOR*  CIDADE/UF*  CEP*  

 TELEFONE* ( ) CELULAR* ( ) E-MAIL*  

 
 PROFISSÃO* 

 
(  ) Empresário 

 
(  ) Profissional liberal 

 
(  ) Vendedor 

 
(   ) Estudante 

 
(   )Outros:........................................................................... 

 

�  DECLARO QUE ESTOU CIENTE, QUE AO SUBMETER ESTA INCRIÇÃO ESTOU DE ACORDO COM AS NORMAS DO REGULAMENTO DO PRÊMIO TCC EM 
EMPREENDEDORISMO E RECONHEÇO A INEXITENCIA DE PLÁGIO NO TRABALHO 

*Campo Obrigatório 



Rua 235 nº 294, Setor Leste Universitário, Goiânia –GO - CEP.74605-050. Fone - fax: 62 3209 6034 
site: www.cei.ufg.br – e-mail: cei.ufgo@gmail.com 

               
                                       

 

 

APÊNDICE 3 

 
Título do Trabalho de Conclusão de Curso*:  

Escolha sua categoria*: 

Empreendedorismo Social:             ( ) Monográfico (  ) Produto 
Empreendedorismo de Negócios: ( ) Monográfico ( ) Produto ( ) Plano de Negócio 

 
 ________________________________________________________________________________________ 

 
1 – Descreva o seu trabalho, abrangendo informações sobre o problema que motivou o trabalho, o 
objetivo principal e seus principais resultados*: 

(Máximo 2000 caracteres) 
 

 
 

2 – Qual a relevância do seu trabalho?* 
(Máximo 1000 caracteres) 

 
 
 

3 Qual é a originalidade de seu trabalho?* 
(Máximo 1000 caracteres) 

 
 
 

4 – Qual a contribuição do seu trabalho para a área temática? * 
(Máximo 1000 caracteres) 

 
 
 
 

*Preenchimento Obrigatório 

FORMULÁRIO – PRÊMIO TCC EM EMPREENDEDORISMO 
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APÊNDICE 4 
 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
 

NOME DO TRABALHO: 

NÚMERO INSCRIÇÃO: 

ETAPA PARA QUAL SE INTERPÕE O PRESENTE RECURSO: 

OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM O PRESENTE RECURSO (OBJETIVAMENTE): 

LOCAL E DATA: Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 


