
 
 

EDITAL 019.2021 

CONCURSO CULTURAL PARA ESCOLHA DO NOME DA BIBLIOTECA DA FACULDADE 

SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS – FASASETE 

 

A Direção Geral da FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS - FASASETE, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura do Concurso Cultural para escolha do nome da 

Biblioteca da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, observadas as normas e instruções 

estabelecidas neste Edital. 

1 DO OBJETIVO 

1.1 O concurso tem por finalidade escolher o nome oficial da Biblioteca da Faculdade Santo Agostinho de 

Sete Lagoas – FASASETE, por meio da participação da comunidade acadêmica interna composta por 

docentes, discentes e técnicos administrativos.  

1.2 A escolha do nome deverá priorizar a cultura setelagoana, com destaque para a promoção da arte, da 

história, da literatura e do desenvolvimento regional, podendo os participantes realizar suas proposições 

através de nomes de pessoas, monumentos ou pontos turísticos. 

1.3 A elaboração das propostas dar-se-á por meio de texto dissertativo-argumentativo que discorra sobre 

o nome escolhido, manifestando os motivos que justificam a predileção. Sua extensão deverá apresentar, 

no mínimo, 05 linhas e, no máximo, 15 linhas. 

1.4 A sugestão e escolha dos nomes não poderá atribuir nome de pessoa viva, respeitando o que diz a lei 

Nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que dispõem sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e 

monumentos públicos, e dá outras providências. Na mesma medida, é vedado o uso político-partidário da 

homenagem, sem que haja adesão ao disposto no item 1.2.  

 

2 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 O concurso será dividido em 03 fases: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição eletrônica disponível pelo link 

https://forms.gle/sxjvMhmPgFmTSWbGA , apresentação do nome proposto, bem como do texto tratado 

no item 1.3 do presente edital; 

b)   Análise e seleção pela Comissão Julgadora para a escolha da melhor proposta; 

c)   Divulgação da proposta vencedora. 

 

3 DA DIVULGAÇÃO 

3.1  O  edital  será disponibilizado no site institucional https://setelagoas.fasa.edu.br/,  instagram 

https://www.instagram.com/fasa.sete/?hl=pt-br  e grupos de WhatsApp internos.   

 

https://forms.gle/sxjvMhmPgFmTSWbGA
https://setelagoas.fasa.edu.br/
https://www.instagram.com/fasa.sete/?hl=pt-br


 
 
4 DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO 

 

4.1 O Concurso Cultural para escolha do nome oficial da biblioteca da Faculdade Santo Agostinho de Sete 

Lagoas – FASASETE será organizado pela Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Internacionalização – COPPEXI. 

 

5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 Durante o período de 06 a 13 de dezembro, os interessados deverão preencher formulário 

eletrônico de inscrição (link https://forms.gle/sxjvMhmPgFmTSWbGA) onde deverá constar os dados 

pessoais do participante, apresentação do nome proposto, bem como do texto tratado no item 1.3 do 

presente edital. 

5.2 As inscrições encerram às 19hs do dia 10 de dezembro de 2021. 

5.3 Cada candidato poderá apresentar apenas uma sugestão de nome para a Biblioteca, com a justificativa 

do nome escolhido.  

 

6 DA ANÁLISE DAS SUGESTÕES E ESCOLHA DO NOME OFICIAL DA BIBLIOTECA 

6.1 A análise e escolha das sugestões será realizada por uma comissão julgadora, no período de 14 e 15 

de dezembro de 2021. 

6.2   A comissão   julgadora   analisará as propostas levando em consideração os critérios apresentados 

no presente edital. 

6.3 Será considerado vencedora, a proposta que obtiver a maioria simples dos votos atribuídos pela 

comissão julgadora. 

6.4 A votação de cada membro da comissão julgadora será aberta. 

6.5 Em caso de empate haverá nova votação entre as propostas mais votadas. 

6.6 Permanecendo o empate o Diretor da Unidade terá o voto de minerva. 

 

7 DA COMISSÃO JULGADORA 

7.1 A Comissão Julgadora responsável pela análise das propostas e escolha no nome oficial da Biblioteca 

da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas será nomeada pela Direção da Unidade e será composta 

por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica interna, de acordo com o disposto a 

seguir: 

a) Diretor da Unidade; 

b) Coordenador(a) de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEXI; 

c) Coordenador de Extensão; 

https://forms.gle/sxjvMhmPgFmTSWbGA


 
 
d) Dois representantes do corpo docente da instituição; 

e) Dois representantes do corpo técnico administrativo da instituição; 

f) Dois representares dos alunos indicados pela Coordenação do Curso, entre os representantes de cada 

turma. 

 

8 DO RESULTADO FINAL 

8.1 O resultado final do concurso será divulgado até o dia 17 de dezembro de 2021, nos canais oficiais 

de comunicação do FASASETE. 

8.2. As decisões da Comissão Julgadora não serão passíveis de recursos. 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O autor da proposta vencedora fará jus ao Certificado de Menção Honrosa emitido pela Diretoria da 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 

9.2 Todos os participantes inscritos farão jus ao Certificado de participação no curso, e aos discentes serão 

atribuídas de 10 (dez) horas de atividades complementares. 

9.3 A COPPEXI se reserva ao direito de, a seu exclusivo critério, alterar os termos desde regulamento, 

informando previamente as alterações realizadas.  

 

Sete Lagoas, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

Juliana R. Brommonschenken Dias 
Coordenadora de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 
 
 

 

 
 
 

Leonardo Marcos Rodrigues 
Diretor Geral 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 
 

 


