
  

 

 
 

REGULAMENTO DO PRÊMIO “MÉRITO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO” 

 

 

Art. 1º  O Prêmio “ Mérito Acadêmico em Administração” é reformulado pelo CRA/GO com a 
finalidade precípua de, por meio do reconhecimento da excelência acadêmica alcançada por 
formando em Curso de Graduação, promover ainda mais a Ciência da Administração como 
instrumento inseparável do desenvolvimento  nacional e valorizar o profissional de 
Administração como elemento participante essencial do processo do progresso tecnológico e 
Social da Comunidade. 
 
Art. 2º O Prêmio Acadêmico em Administração objetiva distinguir o aluno que, nas turmas de 
graduandos em Administração ministrado nas Instituições de Ensino de Administração sediadas 
na área de atuação do CRA/GO, foi indicado pela Faculdade/Universidade como o melhor das 
turmas.  
 
Art. 3º O processo de outorga do Prêmio se instalará mediante acordo entre o CRA/GO e a 
Universidade participante, por intermédio de seus órgãos representativos, cabendo à Faculdade 
indicar, com antecedência, de 30(trinta) dias antes da formatura, o nome do aluno (a) por ela 
qualificada como primeiro do curso.  
 
Art. 4º A entrega do prêmio será feita por representante do CRA/GO, especialmente designado 
para esse fim durante a cerimônia de formatura.  
 
Art. 5º O Prêmio “Mérito Acadêmico em Administração” constará de diploma e/ou cartão de 
placa com os dizeres: “CONSELHO REGIONAL DE ADMINSITRAÇÃO DE GOIÁS- 
PRÊMIO MÉRITO EM ADMINISTRAÇÃO” a ------------------------------------- como melhor 
Aluno da Turma de -------------------------------------- da Faculdade---------------------------------------
------. 
 
Art. 6º O Prêmio Mérito em Administração será confeccionado em resina dourada de maneira 
personalizada, sendo um modelo masculino para os homens formandos em Administração e uma 
feminina para as mulheres. Os troféus virão também com uma placa de metal indicando o nome 
do formando, a Instituição que o está formando e a data da colação de grau.  
 
Art. 7º O CRA/GO fará a divulgação sobre a premiação através dos veículos de comunicação. 
 
Art. 8º Os casos omissos serão decididos pelo Plenário do CRA/GO.  

 
 

Goiânia, 24 de abril de 2009. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


