REGULAMENTO PARA O PRÊMIO FOIL
EDIÇÃO 2022

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Regulamento disciplina o processo de elaboração, apresentação e avaliação da 7ª
edição do Prêmio FOIL, realizada no ano de 2021-2022, concedido aos alunos e egressos dos
Cursos de Graduação da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).
Esta 7a edição do prêmio contemplará 3 categorias (Calouros, Veteranos e Egressos), que
serão descritas no item a seguir.
II – DAS CATEGORIAS E SUAS ESPECIFICIDADES
Cada categoria do 7o Prêmio FOIL terá temas, etapas e públicos-alvo específicos, conforme a
descrição abaixo.
A) Categoria “Calouro AMF”
A categoria “Calouro AMF” é voltada a alunos ingressantes em 2022.1 dos Cursos de
Graduação da AMF (Administração, Sistemas de Informação, Direito, Ontopsicologia, Pedagogia e
Ciências Contábeis). O tema desta edição do Prêmio FOIL é “Geração AMF: eu faço parte desta
nova geração”. Este tema deverá ser desenvolvido de acordo com as etapas descritas abaixo.
A Comissão Avaliadora será integrada por dirigentes, docentes e representantes da
comunidade acadêmica da AMF.
As três etapas do concurso, avaliadas pela Comissão Avaliadora, consistem em:
a) entrega de um texto escrito;
b) entrega de um relato audiovisual (vídeo);
c) avaliação de desempenho do aluno no processo seletivo da AMF.
B) Categoria “Veterano AMF”
A categoria “Veterano AMF” é voltada a alunos veteranos dos Cursos de Graduação da AMF
(Administração, Sistemas de Informação, Direito, Ontopsicologia, Pedagogia e Ciências Contábeis).
O tema desta edição do Prêmio FOIL é “Geração AMF: eu faço parte desta nova geração”. Este
tema deverá ser desenvolvido de acordo com as etapas descritas abaixo.
A Comissão Avaliadora será integrada por dirigentes, docentes e representantes da
comunidade acadêmica da AMF.
As três etapas do concurso, avaliadas pela Comissão Avaliadora, consistem em:
a) entrega de um texto escrito;
b) entrega de um relato audiovisual (vídeo);
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c) avaliação de desempenho acadêmico do aluno participante.
C) Categoria “Egresso AMF”
A categoria “Egresso AMF” é voltada a alunos egressos dos Cursos de Graduação da AMF.
O tema desta edição do Prêmio FOIL é “Geração AMF: eu faço parte desta nova geração”. Este
tema deverá ser desenvolvido de acordo com as etapas descritas abaixo.
A Comissão Avaliadora será integrada por dirigentes, parceiros e representantes da
comunidade acadêmica da AMF.
As três etapas do concurso, avaliadas pela Comissão Avaliadora, consistem em:
a) entrega de um texto escrito;
b) entrega de um relato audiovisual (vídeo);
c) avaliação de desempenho acadêmico do aluno ao longo do seu percurso de graduação.
III – DA PRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS
Os conteúdos produzidos para este prêmio devem atender às normas estabelecidas neste
Regulamento, sendo que o seu não cumprimento fica sujeito à desclassificação. A participação do
candidato é confirmada a partir do momento da entrega e assinatura do termo de aceitação das
condições expressas.
O participante é o único responsável pelo conteúdo entregue e veiculado pela FOIL e pela
AMF, isentando a entidade organizadora de quaisquer pleitos ou reivindicações, voluntárias ou não,
decorrentes de seu conteúdo.
Em caso de dois participantes com o mesmo texto ou vídeo, será considerado como válido
aquele que for entregue por primeiro, sendo o outro imediatamente desclassificado.
Serão automaticamente desclassificados os textos, fotos, relatos e vídeos que possuírem
conteúdos julgados impróprios pela Comissão Avaliadora, por conotação contrária à ética, moral ou
legislação vigente.
IV – DAS AVALIAÇÕES
As Comissões Avaliadoras terão absoluta autoridade e discrição na seleção dos ganhadores e
suas decisões serão soberanas, não cabendo recurso.
A) Avaliação dos textos
O texto será avaliado segundo os critérios de:
a) adequação ao tema;
b) consistência teórica e aplicabilidade prática;
c) criatividade;
d) uso correto da língua portuguesa.
Os pré-requisitos estabelecidos são:
a) conter no mínimo uma lauda (1.200 caracteres com espaços) e no máximo três laudas;
b) utilizar Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples;
c) ser entregue até as 21h do dia 10 de março de 2022, em envelope lacrado, junto à Central
de Relacionamento da Faculdade Antonio Meneghetti, ou enviado até às 23h59min do mesmo dia
para o e-mail premiofoil@faculdadeam.edu.br, aguardando confirmação de recebimento;
d) ser de autoria própria e inédita, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
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B) Avaliação dos relatos audiovisuais
Os critérios de avaliação dos relatos audiovisuais (vídeos) produzido pelo candidato serão em
base a:
a) adequação ao tema;
b) criatividade;
c) número de reações e compartilhamentos (individuais) realizados na página da rede social
da instituição em que o relato audiovisual (vídeo) for postado;
d) qualidade das imagens do material.
Os pré-requisitos estabelecidos são:
a) o relato audiovisual (vídeo) deve ter no máximo 2 minutos;
b) o relato, na modalidade escolhida, deve ser entregue em pendrive no formato avi, mov, flv
ou mp4 até 21h do dia 10 de março de 2022, em envelope lacrado, junto à Central de
Relacionamento da Faculdade Antonio Meneghetti, ou enviado até às 23h59min do mesmo dia para
o e-mail premiofoil@faculdadeam.edu.br, aguardando confirmação de recebimento (arquivos com
tamanhos que excedam o limite de envio e recebimento em caixas postais pode-se usar um
repositório online com envio do link para download);
c) ser de autoria própria e inédita, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
Os relatos audiovisuais em formato de vídeo estarão disponíveis para votação na página da
instituição na rede social a ser divulgada a partir das 12h do dia 11 de março de 2022, realizando-se a
contagem das reações até às 12h do dia 13 de março de 2022. A contagem será individual (por
usuário da rede social). Detalhes sobre o modo de reação e rede social utilizada serão divulgados no
próximo ano, antes do prazo final de entrega dos materiais do prêmio.
C) Avaliação do desempenho dos alunos
Os critérios de avaliação são:
a) Calouros: desempenho do aluno no processo seletivo da AMF.
b) Veteranos: desempenho acadêmico do aluno, incluindo notas nas disciplinas já cursadas,
frequência nas aulas, pontualidade de pagamento das parcelas da semestralidade do curso,
e nota atribuída pelo(s) professor(es) FOIL da(s) disciplina(s) já cursada(s).
c) Egressos: desempenho acadêmico do aluno ao longo do seu percurso de graduação,
considerando histórico escolar e nota atribuída pelos professores FOIL da instituição que
lecionaram para o aluno.
V – DA PREMIAÇÃO
As categorias da 7a edição do Prêmio FOIL terão o seguinte número de vencedores:
a)
b)
c)

Categoria “Calouro AMF”: 2 vencedores para cada colação (1os colocados, 2os
colocados e 3os colocados);
Categoria “Veterano AMF”: 3 vencedores para cada colação (1os colocados, 2os
colocados e 3os colocados);
Categoria “Egresso AMF”: 1 vencedor para cada colação (1o colocado, 2o colocado
e 3o colocado).

O vencedores de cada uma das categorias da 7a edição do Prêmio FOIL ganharão a seguinte
premiação.
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a) 1os colocados: passagem aérea para Holanda para participar do evento internacional
promovido pela Fundação Antonio Meneghetti no ano de 2022, inscrição no evento e em uma das
atividades artísticas e culturais que ocorrerão na ocasião desta viagem internacional.
b) 2os colocados: hospedagem na Holanda durante o evento internacional promovido pela
Fundação Antonio Meneghetti no ano de 2022, inscrição no evento e em uma das atividades
artísticas e culturais que ocorrerão na ocasião desta viagem internacional.
c) 3os colocados: inscrição para o evento internacional promovido pela Fundação Antonio
Meneghetti no ano de 2022 e em uma das atividades artísticas e culturais que ocorrerão na ocasião
desta viagem internacional.
VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado do Prêmio FOIL será divulgado no dia 15 de março de 2022, por meio do website
da Faculdade Antonio Meneghetti (www.faculdadeam.edu.br), redes sociais oficiais e carta
institucional aos vencedores.

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os textos, relatos, fotos e vídeos inscritos e utilizados no Prêmio FOIL poderão ser
utilizados pela FOIL Ltda. incluindo, mas não limitando, ao direito de divulgação das obras,
reprodução, total ou parcial, de edição, com alteração e/ou modificação, disseminando, promovendo
e fomentando as replicações dessas por qualquer meio e/ou mídia, para fins comerciais ou
institucionais, respeitando e preservando todos os direitos éticos e morais dos autores.
Os participantes serão exclusivamente responsáveis por qualquer eventual questionamento
decorrente de direitos autorais relativo ao uso de expressões, textos, fragmentos de textos,
fragmentos de vídeo, obras fotográficas, reprodução de ilustrações, entre outras reproduções e/ou
utilizações indevidas das obras, sejam elas fotográficas, ilustrativas ou vídeos, mesmo que
parcialmente, respondendo civil e criminalmente pelos ilícitos que vierem a cometer no âmbito da
propriedade intelectual.
Em nenhuma hipótese será permitido conversão dessa premiação em dinheiro ou a
substituição desta por outra.
Os participantes menores de 18 anos que possam vir a ser contemplados pelo Prêmio deverão
ter autorização escrita do responsável legal para a viagem internacional.
É de responsabilidade do participante estar com o passaporte e demais documentos dentro das
regulamentações exigidas e legislação vigente para que possa acompanhar a viagem, incorrendo o
risco de cancelamento da premiação pela não embarcação no voo junto com o grupo.
No caso em que o vencedor, por qualquer razão, venha a desistir da premiação, o candidato
seguinte, por ordem de classificação, terá direito ao Prêmio.
A Comissão Avaliadora poderá decidir não conferir o Prêmio caso nenhum trabalho esteja
adequado a todos os critérios deste regulamento.
Caso seja necessária a alteração de local, país ou data do evento, devido aos cenários futuros
da pandemia da Covid-19, bem como a regras e decretos internacionais, será realizada uma
comunicação prévia das alterações aos participantes e vencedores.
Casos omissos serão resolvidos pela Equipe FOIL Brasil, sendo esta soberana em todas as
suas decisões, não cabendo nenhum tipo de recurso por parte do candidato.
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A participação neste concurso, Prêmio FOIL, implica o reconhecimento de todos os
termos e condições deste regulamento, que deve ser entregue impresso e assinado no momento
da inscrição presencial ou envio por e-mail à Central de Relacionamento da AMF.

Li e concordo com as condições do presente regulamento.

Recanto Maestro, _____ de _________________de 2022.

_______________________
Assinatura
Nome:
RG:
CPF:

Testemunhas:

_______________________
Assinatura – Testemunha 1
Nome:
RG:
CPF:

_______________________
Assinatura – Testemunha 2
Nome:
RG:
CPF:

