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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ 

DESENVOLVENDO COM EDUCAÇÃO 

 
EDITAL Nº 01/2015 

 Ementa: Torna pública a abertura da III Semana do 
Administrador do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá  

 
O curso de Administração do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, torna pública a abertura de 
inscrições para III Semana do Administrador, no Campus da referida Instituição. 
 
1. OBJETIVOS 
 O evento tem como objetivo geral a promoção do conhecimento entre os estudantes de 

Administração e cursos de graduação de toda a cidade, proporcionando uma integração múltipla e a 
disseminação do conhecimento entre todos os participantes a fim de auxiliar na transformação e no 
crescimento individual e coletivo de cada profissional e acadêmico presente. 

 Integrar os acadêmicos em Administração de toda a cidade e região; 
 Motivar os acadêmicos e profissionais da área com histórias reais de sucesso que retratam o dia a dia 

do Administrador; 
 Possibilitar a integração com outros cursos, oferecendo aos alunos abordagens e perspectivas 

distintas sobre o mesmo tema; 
 Aprofundar o conhecimento a cerca do termo Empreendedorismo e Inovação; 
 Expor ideias e assuntos que fomentem a discussão e reflexão de todos os acadêmicos e profissionais 

presentes. 
 
2. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 
Título da III Semana do Administrador da Faculdade R.Sá : "Administração 50 anos: Tradição e Inovação" 
Data de realização: 06 e 07 de outubro de 2015. 
Proponente: Discentes do Bloco VII e Coordenação do Curso de Graduação em Administração 
Executores: Discentes e Coordenação do Curso de Graduação em Administração 
Apoio: Faculdade R.Sá; 
Local: Faculdade R.Sá - BR 316 KM 302,5 - Altamira / Picos 
Participantes: O evento estará voltado para os estudantes do curso de administração e áreas afins, 
Administradores, Empresários, Sindicatos e a toda comunidade acadêmica que se sentirem contemplados 
com o tema. 
 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições do evento serão realizadas de 16/09 a 02/10/2015 pelo endereço www.faculdadersa.edu.br.  
3.2 O participante ao efetivar sua inscrição concorda com todas as regras do evento explicitadas neste edital. 
3.3 A inscrição no evento concederá participação nas palestras, e em um workshop (que o candidato deve 
escolher no ato da inscrição), de acordo com o tema de seu interesse.  
3.4 O valor da inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) até o dia 02 de outubro. 
3.5 Após esta data será estabelecido o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) onde o candidato so poderá se 
inscrever somente no 1º dia do evento. 
 
 
 
 

http://www.faculdadersa.edu.br/
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4. ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 
4.1 Considera-se atividade obrigatória, para o recebimento do certificado, a participação na mesa temática, na 
palestra, e no workshop. 
4.2 É de responsabilidade do inscrito registrar sua frequência, não cabendo recursos ou reclamações, se não 
estiver registrada no sistema de controle. 
4.3 O participante inscrito deverá registrar sua presença na entrada e saída do evento. 
 
 
5. CERTIFICADOS 
5.1. O certificado de participação no evento será disponibilizado da seguinte forma, uma semana após o 
mesmo: 
5.1.1 Os alunos da Faculdade R.Sá deverão recebê-lo na coordenação do curso de administração da 
instituição. 
5.1.2 Os alunos participantes das demais instituições deverão recebê-los na coordenação de seus 
respectivos cursos. 
5.2 O certificado será emitido somente para o participante que cumprir rigorosamente todas as exigências 
estabelecidas pela Coordenação do Encontro. 
5.3 Os certificados de participação no evento serão de 30 horas/aula sendo 15 horas/aula na modalidade 
extensão e 15 horas/aula na modalidade ensino. 
5.4 Os participantes serão responsáveis pela escrita correta dos dados, assim a comissão de organização se 
reserva no direito de não corrigir nenhum certificado. 
 
6. INFORMAÇÕES 
Para outras informações, o inscrito poderá se dirigir a comissão de organização ou entrar em contato com a 
Coordenação do curso de Administração. 
 
7. CLAÚSULA DE RESERVA 
À comissão de organização do evento reserva-se o direito de resolver os casos omissos bem como as 
situações não previstas no presente Edital. 
 
 
Picos, 16 de setembro de 2015. 
 
 
 
 


