Perguntas frequentes:
 Quem pode participar?
Alunos do 9º do Ensino Fundamental e Alunos do Ensino Médio devidamente
matriculados durante o ano de 2019 em Escolas (Estaduais, Municipais e Privadas)
do ensino regular da cidade de Taubaté.

 Quantos alunos podem ser inscritos por grupo?
Serão aceitas inscrições individuais ou em grupos de 01 a 05 alunos por projeto, da
mesma escola, sendo permitido que estejam em anos diferentes. É necessária a
supervisão e inscrição de um professor responsável docente da escola ou um
orientador que exerça função pedagógica e tenha autorização da escola. Um mesmo
aluno não poderá: se inscrever mais de uma vez com o mesmo projeto em anos
diferente e se inscrever em mais de um projeto por ano.

 Como se inscrever?
Para participar basta preencher a ficha de inscrição, que estará disponível a partir
do dia 16 de maio no site www.acitaubate.com.br, sendo uma ficha de inscrição por
projeto . A ficha deve ser preenchida com dado(s) do(s) aluno(s) (01 a 05 alunos por
projeto, da mesma escola, sendo permitido que estejam em anos diferentes),
orientador/professor responsável da instituição de ensino, resumo do projeto, a
qual categoria está conectada. Também é necessário enviar um vídeo (com duração
de no máximo 5 minutos) ou apresentação de Power Point ou PDF (máximo de 20
slides) detalhando o conteúdo do projeto. Todos os documentos deverão ser enviados
em anexo no site da ACIT www.acitaubate.com.br, após a finalização do envio, será
enviada para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição a confirmação do recebimento
de todos os documentos. As inscrições se encerram no dia 31 de agosto.

 Qual a documentação necessária para a inscrição?
 Declaração da escola de que o professor responsável é docente da entidade
ou do orientador que exerce função pedagógica e que esteja autorizado pela
escola a orientar os alunos;
 Declaração de matrícula atualizada em instituição estabelecida na cidade de
Taubaté;
 Fotocópia do documento de identificação RG;
Todos os documentos deverão ser enviados (anexo) no site da ACIT
www.acitaubate.com.br após a inscrição, será enviado por e-mail no e-mail
cadastrado a confirmação do recebimento dos arquivos. Os documentos serão
recebidos até o último dia de inscrição, ou seja, 31 de Agosto de 2019.

 Quais as datas da inscrição?
Inscrições serão aceitas pelo site www.acitaubate.com.br até o dia 31 de Agosto de
2019. Resultado: 06 de Novembro de 2019. Premiação: 13 de Dezembro de 2019.

 Como será divulgado o resultado das fases?
Através do site da ACIT: www.acitaubate.com.br nas datas mencionadas acima.

 Qual o Local que será realizado a Premiação?
O Local será definido após o Resultado da Segunda Fase e divulgado no site da ACIT:
www.acitaubate.com.br.

 Qual a premiação?
Escolas Públicas
1° Lugar

Alunos:
R$ 2.000,00 para o grupo, 01 Troféu
para o grupo, 01 Medalha para cada
participante, 01 Certificado para cada
participante.
Professor Orientador:
R$700,00 + 01 Certificado.

2° Lugar

R$ 1.000,00 para o grupo, 01 Troféu
para o grupo, 01 Medalha para cada
participante, 01 Certificado para cada
participante.
Professor Orientador:
R$500,00 + 01 Certificado.

3° Lugar

R$ 500,00 para o grupo, 01 Troféu
para o grupo, 01 Medalha para cada
participante, 01 Certificado para cada
participante.
Professor Orientador:
R$300,00 + 01 Certificado.

Escolas Privadas
1° Lugar

R$ 2.000,00 para o grupo, 01
Troféu para o grupo, 01 Medalha
para cada participante, 01
Certificado
para
cada
participante.
Professor Orientador:
R$700,00 + 01 Certificado.

2° Lugar

R$ 1.000,00 para o grupo, 01
Troféu para o grupo, 01 Medalha
para cada participante, 01
Certificado
para
cada
participante.
Professor Orientador:
R$500,00 + 01 Certificado.

3° Lugar

R$ 500,00 para o grupo, 01
Troféu para o grupo, 01 Medalha
para cada participante, 01
Certificado
para
cada
participante.
Professor Orientador:
R$300,00 + 01 Certificado.

Será sorteado entre os ganhadores das duas categorias, durante a cerimônia
de
encerramento
do
“II
CAMPEONATO
ESTUDANTIL
DE
EMPREENDEDORISMO”, no dia 13 de Dezembro de 2019, 05 (cinco)
bolsas de estudo no PróLínguas – Centro, referente a 01 (um) estágio, com
desconto de 100% no valor do curso e da taxa de matrícula em turmas
regulares (mínimo de 8 alunos) de INGLÊS, a serem utilizadas durante o 1º
semestre de 2020. O material didático necessário para o acompanhamento

do curso não está incluído na bolsa, devendo ser
adquirido separadamente pelo aluno e às suas
expensas.
Os temas dos projetos são livres e de escolha de cada grupo, segue abaixo
alguns exemplos:
EMPREENDEDORISMO ECONÔMICO
O empreendedorismo de negócio com foco em desenvolvimento econômico
envolve a criação de novos modelos de negócios, novas soluções em
produtos e serviços, busca por inovações, geração de empregos e mais
riqueza para o mercado.
EMPREENDEDORISMO AMBIENTAL
O empreendedorismo ambiental visa proporcionar algum tipo de benefício
para o meio-ambiente, seja na prevenção ou na remediação de problemas
gerados pelo processo produtivo e na criação de produtos.
EMPREENDEDORISMO TURÍSTICO
O empreendedorismo turístico busca aumentar a competitividade, a inovação
e o desenvolvimento econômico de regiões turísticas e de toda cadeia
produtiva do setor, inclusive na criação de novos destinos turísticos.
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
O empreendedorismo social busca através de medidas sustentáveis, resolver
problemas sociais existentes ou potenciais por meio do desenvolvimento e
venda de produtos ou serviços que possam conciliar avanços tecnológicos e
outros progressos gerando oportunidades e melhoria de vida para as
pessoas.

Dúvidas? CANAL DE COMUNICAÇÃO:
E-mail: marketing.acit@taubate.com.br ou
campeonato@taubate.com.br
Chat no site da ACIT: www.acitaubate.com.br
Telefone: (12) 2125-8232 | 2125-8212
Whatsapp: (12) 9 9208-4491
Atendimento em horário comercial, de segunda à sexta, das 08h30 às
18h00.
ACIT – Rua Jacques Felix, 675 – Centro / Taubaté

