
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 01.2021/2 – PROGRAMA VALORIZAÇÃO DE  

IDEIAS INOVADORAS 2021 



 

A coordenação do Núcleo de Inovação do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC 

Palmas, torna público o presente edital, com o objetivo de captar, reconhecer e valorizar o 

colaborador que atua nos diferentes setores institucionais, incluindo os docentes vinculados ao 

curso de graduação ofertado pela IES. 

 

 

1.1. As ideias devem ter potencial para contribuir com pelo menos um dos propósitos a seguir: 

I) Redução de custos institucionais; 

II) Melhoria de processos e/ou serviços institucionais; 

III) Melhoria dos índices de satisfação dos acadêmicos. 

1.2. Por conseguinte, este Edital também objetiva contribuir para a consolidação de um 

ambiente organizado, colaborativo, propositivo e favorável à inovação especialmente em um 

contexto dinâmico no qual a instituição e seus colaboradores estão inseridos. 

1.3. Para fins deste Edital, entende-se como Ideias Inovadoras “aquelas que exploram novas 

possibilidades e solucionam problemas existentes de maneira criativa e prática”. Além disso, é 

imprescindível que as Ideias Inovadoras sejam viáveis, ou seja, com custo acessível (que justifique 

o investimento que será feito) e tecnicamente possível de ser executada. 

1.4. Todos aqueles que tiverem suas ideias implementadas serão recompensados por sua 

iniciativa, de acordo com o item 5 deste Edital. 

 

 

2.1. O Programa de Valorização de Ideias Inovadoras está comprometido com a equidade, 

valorização da diversidade e inclusão. Nesse sentido, todos os colaboradores da unidade podem 

participar do presente edital. Os cargos de gestão (coordenadores, gerentes e supervisores) 

somente terão suas sugestões premiadas, quando estas forem aplicadas às áreas diferentes do seu 

campo de atuação/gestão. 

 

 

3.1. O período de inscrição será de 15/11/2021 a 20/01/2022. 

3.2. Para estar inscrito neste Edital, as sugestões/propostas de Ideia Inovadoras deverão ser 

encaminhadas ao e-mail andre.silva@itpacpalmas.com.br até o dia 20 de janeiro de 2022. 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.  DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.  DAS INSCRIÇÕES 

 

mailto:andre.silva@itpacpalmas.com.br


 

3.3. As sugestões/propostas de Ideia Inovadoras serão avaliadas por um comitê de avaliação. 

3.4. O comitê de avaliação será composto por três membros efetivos, nomeados pela 

Coordenador do Núcleo de Inovação, sendo um membro docente e um membro técnico-

administrativo. 

 

 

Para a ideia ser aceita, sua redução/melhoria deve ser implementável e mensurável. 

4.1. DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS 

4.1.1. Somente poderão concorrer ao Edital de Captação e Valorização de ideias Inovadoras os 

funcionários que atendam aos seguintes requisitos: 

a) Ser funcionário(a) efetivo(a) do ITPAC PALMAS; 

b) Estar em atividade, não gozando de licença ou afastamento institucional no momento 

da apresentação da proposta; 

c) Não atuar como Coordenador de Extensão, Inovação e Internacionalização; 

d) Não ser colaborador indicado pela Direção para avaliação; 

e) Não integrar a Diretoria. 

 

4.2. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.2.1. A primeira fase de avaliação consistirá na verificação de cumprimento de critérios 

preliminares, descritos no Quadro 1, os quais indicarão se a proposta se qualifica como Ideia 

Inovadora no contexto do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas. Todos 

os critérios que constituem essa fase da avaliação devem, obrigatoriamente, ser cumpridos. 

Quadro 1 – Critérios preliminares de validação das Ideias Inovadoras 

Critérios Preliminares Avaliação 

A proposta explora novas possibilidades no contexto 
da UNIDADE, ou seja, nunca foi implantada na 
instituição. 

SIM / NÃO 
(se NÃO, a proposta será desclassificada) 

A proposta contribui para solucionar problemas 
existentes de maneira criativa e tecnicamente 
possível. 

SIM / NÃO 
(se NÃO, a proposta será desclassificada) 

A proposta contribui para solucionar problemas 
existentes de maneiras criativa e viável 
financeiramente. 

SIM / NÃO 
(se NÃO, a proposta será desclassificada) 

4.  DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 



 

4.2.2. As propostas que descumprirem com alguma das CONDIÇÕES PRÉVIAS (item 3.1 deste 

Edital) ou com algum dos Critérios Preliminares de Avaliação (descritos no Quadro 1) serão 

desclassificadas. 

4.2.3. As propostas classificadas como Ideias Inovadoras passarão à segunda fase de avaliação, 

que levará em consideração os critérios descritos no Quadro 2, apresentado a seguir: 

Quadro 2 – Critérios para avaliação das Ideias Inovadoras 

Critérios de Avaliação 
de Ideias inovadoras 

Descrição Peso Nota 

Melhoria do Clima 
Institucional 

Apresenta notório potencial de contribuição para 
melhoria do clima institucional 

5 
1 

Percebe-se pouco ou nenhum potencial de 
contribuição para melhoria do clima institucional 

0 

Satisfação dos Alunos 

Apresenta notório potencial de contribuição para o 
aumento da satisfação dos alunos 

5 

1 

Percebe-se pouco ou nenhum potencial de 
contribuição para o aumento da satisfação dos alunos 

0 

Aumento da Receita 

Apresenta notório potencial de contribuição para o 
aumento da receita 

4 

1 

Percebe-se pouco ou nenhum potencial de 
contribuição para o aumento da receita 

0 

Redução de Custos 

Apresenta notório potencial de contribuição para 
redução de custos 

3 

1 

Percebe-se pouco ou nenhum potencial de 
contribuição para redução de custos 

0 

Redução de Prazos 

Apresenta notório potencial de contribuição para 
redução de prazos 

2 
1 

Percebe-se pouco ou nenhum potencial de 
contribuição para redução de prazos 

0 

Redução de Falhas 

Apresenta notório potencial de contribuição para 
redução de falhas 

2 

1 

Percebe-se pouco ou nenhum potencial de 
contribuição para redução de falhas 

0 

 

4.3. DA PONTUAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

4.3.1. A nota final a ser atribuída à Ideia Inovadora será igual à soma dos resultados da 

multiplicação da nota atribuída a cada critério pelo peso definido para cada critério, conforme 

detalhado no Quadro 2. 

4.3.2. Em caso de empate na pontuação final, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, conforme ordem indicada a seguir: 

I) Proposta com maior nota obtida no critério Satisfação dos Alunos; 

II) Proposta com maior nota obtida no critério Melhoria do Clima Institucional; 

III) Proposta com maior nota obtida no critério Redução de Falhas. 

 



 

 

Gratificação de R$ 150,00  

 

 

6.1. A implementação das propostas de Ideias Inovadoras deverá ocorrer após a divulgação dos 

Resultados (vide cronograma), em data a ser definida pela Diretoria e alinhada com os responsáveis 

pelos setores envolvidos no processo. 

6.2. Destaca-se que a implementação das Ideias Inovadoras está condicionada à disponibilidade 

orçamentária e ao planejamento institucional. Assim, as ideias inovadoras poderão ser implantadas 

imediatamente ou inseridas no cronograma institucional de implantação de melhorias. 

6.3. Ainda, as Ideias Inovadoras poderão ser implantadas no formato proposto por seus autores 

ou passarem por ajustes, ao encontro das contribuições a serem realizadas pelos setores afetos ou 

pelos responsáveis por sua implantação, bem como pela gestão institucional. 

 

 

7.1. Os prazos estabelecidos para cada fase prevista por este Edital estão descritos no Quadro 

abaixo. 

Quadro 3 – Cronograma 

Ação Prazo 

Inscrições 
15 de novembro de 2021 à 20 de janeiro de 
2022 

Conferência dos documentos e avaliação das 
propostas de Ideias Inovadoras 

20 de janeiro à 30 de janeiro de 2022 

Divulgação dos Resultados 31 de janeiro 

 

 

8.1. Ao apresentar uma proposta de Ideia Inovadora a esse Edital, seu autor reconhece que o 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas poderá implantá-la conforme 

5.  DA PREMIAÇÃO 

 

6.  DA IMPLEMENTAÇÃO DAS IDEIAS INOVADORAS 

 

7.  DO CRONOGRAMA 

 

8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 

proposto originalmente pelo autor ou adequar a proposta, ao encontro das especificidades 

institucionais. 

8.2. Ainda, ao apresentar uma proposta de Ideia Inovadora a esse Edital, os autores cedem, 

integralmente, a favor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas todos 

os direitos à Ideia Inovadora, sem qualquer cobrança de ônus pela ideia ou pelos resultados 

adivinhos de sua implantação. 

8.3. Dúvidas relativas a este Edital deverão ser encaminhadas ao e-mail: 

andre.silva@itpacpalmas.com.br. 

8.4. As propostas que não atenderem às exigências deste Edital serão desclassificadas. 

8.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palmas, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

ANDRE PUGLIESE DA SILVA 
COORDENADOR DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO 
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