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REGULAMENTO
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O presente regulamento estabelece normas, condições e diretrizes para a realização da primeira edi-
ção do prêmio “Faciap Mulher Empreendedora”, iniciativa da FACIAP MULHER, que segue o modelo 
do prêmio regional “CACIOPAR Mulher Empreendedora” - promovido bianualmente, desde 2015, 
pela CACIOPAR.  O inteiro teor deste regulamento encontra-se publicado no site www.unifaciap.com.
br.

CALENDÁRIO
DATA EVENTO 

30/07/2018 Início das inscrições
10/12/2018 Término das inscrições, às 23h59min 
11/12/2018 a 18/01/19 Reunir e direcionar inscrições para as Coordenadorias

01/01/19 a 08/03/19 Prazo para as Coordenadorias validarem sua represen-
tante

11/03/19 a 18/03/19 Prazo para divulgação das Finalistas
Maio de 2019 Solenidade de Premiação, em Curitiba

1.  OBJETIVO E PÚBLICO ALVO: 

Através de histórias inspiradoras, de empreendedoras que transformaram seu sonho em realida-
de, a primeira edição do prêmio “Faciap Mulher Empreendedora” visa fomentar o empoderamento 
feminino e destacar a forte representatividade de mulheres em cargos de direção, selecionando e 
premiando o melhor relato de uma mulher de negócios, com destaque para sua trajetória e ascensão 
profissional. 

2.  PARTICIPANTES: 

O Prêmio destina-se a mulheres empresárias, com mais de 18 anos de idade, estabelecidas profis-
sionalmente há, no mínimo, seis meses, associadas a uma entidade pertencente ao sistema da Fede-
ração das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná – FACIAP e quites com suas 
obrigações estatutárias. 

3.  PRAZOS

As inscrições terão início às 0h do dia 30/07/2018 e serão encerradas às 23h59min do dia 10/12/2018. 

A FACIAP MULHER irá reunir e direcionar os relatos das inscritas para as Coordenadorias correspon-
dentes no prazo de 11/12/18 a 18/01/19. 

O prazo para que cada Coordenadoria (as quais tenham candidatas inscritas) valide sua representante 
para a fase estadual acontece entre os dias 21/01/19 a 08/03/19. 

A divulgação das finalistas acontecerá no período de 11/03/19 a 18/03/19

A cerimônia de premiação está prevista para acontecer em Curitiba, em maio de 2019, com local, 
data e horário a ser definido. 

4.  RESPONSABILIDADES: 

Seguindo o exemplo da CACIOPAR, que desde 2015, promove bianualmente o prêmio “CACIOPAR 
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Mulher Empreendedora”, que a FACIAP MULHER, realiza a primeira edição do prêmio FACIAP Mu-
lher Empreendedora, com o apoio das demais Coordenadorias regionais do sistema FACIAP, sendo 
elas:

•	  CACENORPI - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais Do Norte Pioneiro

•	 CACERCOPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro 
Ocidental do Paraná

•	 CACIOPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná

•	 CACILESTE - Coordenadoria das Associações Comerciais, Industriais e Agrícolas da Região 
Sudeste do Paraná

•	 CACISPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Sudoeste do Paraná

•	 CACINOR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte e Noroeste do 
Paraná

•	 CACINPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Noroeste do Paraná

•	 CACICPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais, Industriais do Centro do Paraná

•	 CACINP - Coordenadoria das Assoc. Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná

•	 CACESUL - Coordenadoria das Associações Com E Emp do Centro-Sul do Paraná

•	 CACIER - Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais de Entre Rios

•	 CACICOPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Centro Oeste do 
Paraná

Caberá a cada coordenadoria replicar o material de divulgação fornecido pela FACIAP MULHER para 
as entidades da sua região - pertencentes ao sistema da Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do Paraná – FACIAP. 

Também será responsabilidade de cada coordenadoria: selecionar, validar e indicar a candidata que 
irá representá-la na fase final do prêmio, que acontece em maio de 2019, em Curitiba. 

5.  INSCRIÇÕES: 

As inscrições são gratuitas, e ficarão abertas entre os dias 30 de Julho de 2018 e 10 de dezembro de 
2018. O preenchimento da ficha de inscrição e envio do relato deverão ser feitos exclusivamente pela 
internet, no seguinte endereço: 

  www.unifaciap.com.br, aba “Faciap Mulher Empreendedora” ou através do link http://bit.ly/
FaciapMulher. 

Obs.: Antes de realizar a inscrição é importante que a candidata leia atentamente o regulamento do prêmio 
e o guia de redação da sua história, pois será necessário enviar o relato junto do Formulário Eletrônico de 
Inscrição.

As inscrições incompletas, fora do padrão e do prazo deste regulamento serão desclassificadas.

Os formulários de inscrição deverão conter informações pessoais e profissionais do egresso, e não 
poderão possuir conteúdo que:

 a) Possa causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, danos materiais 
e/ou danos morais, inclusive à imagem de pessoas naturais e jurídicas;
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 b) Termos obsceno e/ou pornográfico;

 c) Contenha dados (mensagens, informação que constitua ou possa constituir crime ou contra-
venção penal ou que possa ser entendido como incitação à prática de crimes ou contraven-
ção penal);

 d) Constitua ofensa à liberdade de crença e às religiões;

 e) Contenha dados ou informações de cunho racista ou discriminatório;

 f) Viole qualquer lei, ou seja, inapropriado;

 g) Tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade comercial;

 h) Faça propaganda eleitoral ou divulgue opinião favorável ou contra partido ou candidato;

 i) Ataque ou denigra a imagem do SISTEMA FACIAP.

6. SELEÇÃO / VALIDAÇÃO: 

Depois de finalizado o período das inscrições e entre 11/12/18 e 18/01/19, caberá a FACIAP MULHER, reunir, 
direcionar e disponibilizar os relatos das inscritas para a Coordenadoria responsável pela região da candidata 
inscrita. 

No príodo de 1/9/19 a 8/3/19, fica a critério da comissão avaliadora de cada Coordenadoria, selecionar, validar 
e indicar 01 (uma) candidata que irá representá-la na fase final do prêmio, que acontece em maio de 2019, em 
Curitiba. 

Caso a Coordenadoria já possua um prêmio regional em andamento, também poderá indicar a ganhadora da 
última edição como sua representante na fase final do “I Prêmio Faciap Mulher Empreendedora”. Desde que a 
mesma se enquadre no regulamento.
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A equipe organizadora se reserva o direito de checar a qualquer momento, qualquer informação contida na 
ficha das candidatas à premiação. As candidatas selecionadas para fase final deverão apresentar, quando so-
licitado, os documentos abaixo:

Documentação Pequenos 
Negócios 

Microempreendedora 
Individual

Cópia de um documento com foto e CPF/CNH x x
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) x x
Regularidade do Empregador - Certidão 
Negativa do FGTS – x X (se tiver empregado)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Certidão Negativa de Débito Municipal x x
Certidão Negativa de Débito Estadual x x
Certidão Conjunta de Débitos relativos a

x x
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
Recibo de entrega da Declaração da RAIS –

x X (se tiver empregado)Relação Anual de Informações Sociais (último 
exercício)
Contrato social, última alteração contratual x  
Declaração Anual do Simples Nacional para o 
MEI  x
(DASN - SIMEI), último exercício
Declaração da associação que comprove que 
a candidata está associada e quites com as 
obrigações estatutárias

X X

7.  DO RELATO: 

A candidatura só será considerada completa com o preenchimento de todos os campos da ficha 
de inscrição, acompanhado do relato da empreendedora, que deverá ser digitado diretamente no 
Formulário de Inscrição Online. Todos os relatos deverão ter no mínimo 500 (quinhentas) palavras 
(3000 caracteres com espaços) a no máximo 1500 (mil e quinhentas) palavras (10040 caracteres com 
espaços), incluindo o título. Relatos fora dos padrões não serão aceitos. 

Para escrever o relato, a candidata deverá seguir o guia de redação do Anexo II.  

8.  PREMIAÇÃO: 

•	 Serão convidadas para a solenidade de premiação as indicadas por cada coordenadoria, de-
nominadas finalistas. Sendo (01) uma representante de cada coordenadoria, se houver, ou seja, 
serão no máximo 12 finalistas. 

•	 Os convites às finalistas serão feitos entres os dias 11/03/19 a 18/03/19.

•	 A finalistas receberão troféus e certificados alusivos ao Prêmio. 

•	 A vencedora do prêmio receberá ampla divulgação do sistema FACIAP em mídias internas e 
externas. Além de troféu, certificado alusivo ao título de ganhadora do Prêmio, a vencedora 
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também irá receber uma capacitação fornecida pela Unifaciap – Universidade Coorporativa, 
dentro dos temas disponíveis e ofertados pelo departamento. 

•	 As finalistas tomarão conhecimento durante a solenidade se conquistaram o primeiro lugar da 
premiação.

9.  ETAPAS: 

O prêmio é composto por 2 (duas) etapas: regional e estadual. 

Na fase regional caberão às Coordenadorias participantes, validar, selecionar e indicar 01 (uma) fi-
nalista para representá-la na fase estadual do prêmio, que acontece em maio de 2019, em Curitiba. 

10. COMISSÕES JULGADORAS: 

As comissões serão constituídas da seguinte forma: 

•	 Etapa regional: Cada Coordenadoria deverá formar uma comissão julgadora, podendo ser 
constituída por representantes da FACIAP MULHER da região e o presidente da Coordena-
doria, totalizando no mínimo 3 (três) membros;  Em caso de empate, o presidente da Coor-
denadoria terá, além do seu voto, o voto de decisão. 

•	 Etapa estadual: a comissão julgadora da etapa estadual será composta pelo presidente da 
FACIAP, presidente da FACIAP MULHER, presidente da FACIAP JOVEM e uma representante 
do SEBRAE, totalizando no mínimo 4 (quatro) integrantes; Em caso de empate, o presidente 
da FACIAP terá, além do seu voto, o voto de decisão.

•	 Os membros das comissões julgadoras não poderão ter vínculo com qualquer candidata e 
deverão assumir o compromisso formal de sigilo em relação aos dados e às informações que 
chegarem ao seu conhecimento.

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

Na avaliação das candidatas serão considerados os seguintes aspectos: Capacidade da empreen-
dedora contar sua história e motivar outras pessoas a seguir seu exemplo; Consistência do relato 
escrito, com destaque para trajetória e ascensão profissional; Planejamento estratégico; Desempenho 
organizacional; Visão de Futuro e Modelo de gestão.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS: Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento 
serão resolvidos pela Diretoria da Faciap Mulher que utilizará, além da legislação em vigor, o bom 
senso e a equidade na solução dos impasses. 

DESPESAS: As despesas de locomoção, hospedagem e alimentação da candidata, durante a cerimô-
nia de premiação, será por conta exclusiva da candidata.

ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO: A diretoria da FACIAP MULHER poderá realizar alterações neste 
regulamento para garantir ou ampliar seu alcance, desde que não prejudique a igualdade de partici-
pação do público alvo. As alterações serão devidamente divulgadas no site da UniFaciap, em www.
unifaciap.com.br e por e-mail para as participantes já inscritas.

RESPONSABILIZAÇÃO: A FACIAP MULHER e os apoiadores deste prêmio não poderão ser respon-
sabilizados por qualquer dano ou prejuízo, material, autoral ou de qualquer outra natureza, reclama-
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do por quem quer que seja, sob justificativa decorrente de interpretação ou aplicação das normas 
deste regulamento.

CESSÃO DE DIREITOS: A participante autoriza, desde já, a utilização de seu nome e imagem para 
fins de divulgação do referido prêmio. No caso das finalistas, a referida autorização inclui o direito de 
veiculação, utilização e divulgação, por quaisquer meios, dos relatos selecionados para a premiação. 
Os referidos relatos também poderão ser utilizados pelo Sistema FACIAP, por tempo indeterminado, 
desde que para divulgação, inclusive em quaisquer eventos que o referido Prêmio seja citado e ex-
posto. 

13.  ANEXOS

I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: As interessadas em participar da primeira edição do “Faciap Mu-
lher Empreendedora”, deverão preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível no site da 
www.unifaciap.com.br. Para facilitar o processo de preenchimento, está disponível no site do Prê-
mio, em formato Word, a versão de rascunho desta ficha. Caso você opte por utilizar essa ferramenta, 
após o preenchimento, basta copiar e colar cada campo do rascunho para o Formulário Eletrônico 
de Inscrição. 

N ITEM
DADOS DA EMPRESA:

1 Razão Social:
2 Nome Fantasia:
3 Tipo de Empreendimento: 
4 CNPJ:
5 Porte da empresa: ( ) MEI ( ) MICRO EMPRESA  ( ) PEQUENA ( ) MÉDIA
6 Data da abertura da Empresa: ___/___/___
7 Data de filiação à Associação  ___/___/___
8 Rua / Avenida:

8.1 Número:
8.2 Complemento:
8.3 Bairro:
8.4 Cidade:
8.5 UF:
8.6 CEP:
9 Telefone Comercial:
10 Celular:
11 Associada a qual Associação Comercial do PR?

RESUMO

12 Descreva, de forma resumida, quais os principais produtos e/ou serviços de sua empresa:
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DADOS DA CANDIDATA
13 Nome Completo:
14 Cargo que exerce na empresa: 
15 Rua / Avenida:

15.1 Número:
15.2 Complemento:
15.3 Bairro:
15.4 Cidade:
15.5 UF:
15.6 CEP:
16 Telefone Residencial:                                                         
17 Celular:
18 E-mail:

 

19

NÍVEL DE ESCOLARIDADE:
(  ) Ensino Fundamental incompleto  (  ) Ensino Fundamental completo
(  ) Ensino Médio completo    (  ) Ensino Médio incompleto
(  ) Superior incompleto    (  ) Superior completo
(  ) Especialização    (  ) Mestrado   (  ) Doutorado
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RELATO

Todos os relatos deverão ter no mínimo 500 (quinhentas) palavras (3000 caracteres com 
espaços) a no máximo 1500 (mil e quinhentas) palavras (10040 caracteres com espaços), in-
cluindo o título.  
Relatos fora dos padrões não serão aceitos. 
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II GUIA DE REDAÇÃO: Para criação do relato, a candidata deverá citar alguns tópicos importantes 
destacados no documento. É importante que a empreendedora siga o guia de redação, também dis-
ponível no site da Unifaciap, em www.unifaciap.com.br. 

N Item 
Para escrever o relato, é importante que a candidata considere os seguintes pontos:

 

1
Titulo do relato (1 linha)

Descreva a real essência do seu relato através do título.  
Sugerimos que escreva depois do seu relato pront.

 

2

Início do seu negócio
Descreva como tudo começou, incluindo os desafios e conquistas. 

•	 De onde veio a inspiração para montar o seu negócio? Quem ou o que lhe 
inspirou? 

•	 Qual o diferencial dos produtos ou serviços ofertados pela sua empresa? 
•	 O fato de ser mulher influenciou na escolha do segmento da sua empresa? 

Justifique. 
 

3

Missão, visão e valores do Negócio:
•	 Quais os valores conduzem o seu negócio?
•	 Qual a missão e a visão do seu negócio?
•	 A gestão empresarial está de acordo com a missão, visão e valores 

estabelecidos? Exemplifique.
•	 Diante dos desafios e obstáculos, como você reage?
•	 Você contribui para tornar o ambiente de trabalho mais agradável? 

Exemplifique. 
•	 Quais as ações de fidelização que você utiliza para aproximar seu negócio 

dos seus clientes?
•	 Sua empresa traz benefícios para a comunidade local? Quais?
•	 Quais fontes você busca para incrementar sua empresa? 
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Resultados:
•	 Quais os problemas enfrentados na melhoria da gestão do seu negócio? 
•	 Quais as práticas de gestão aplicadas na sua empresa que podem ser 

replicadas por outras empreendedoras? 

•	 Quais os resultados em sua empresa que evidenciam uma boa gestão? 
•	 O que você planeja para o futuro da sua empresa?
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II COORDENADORIAS:
Confira no mapa a coordenadoria responsável pela sua região.


