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Edital 005/2021 – Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI) 

 
EDITAL DE CAPTAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS 

 
 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (COPPEXI) – do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), 

este autorizadopela Portaria MEC n° 2.146 , de 16 de dezembro de 2019 – torna 

público o presente Edital, com o objetivo de captar e valorizar Ideias Inovadoras 

apresentadas pelos colaboradores do UNIDEP que atuam nos diferentes setores 

institucionais, incluindo os docentes vinculados aos diferentes cursos de graduação 

ofertados pela instituição. As ideias apresentadas serão cadastradas pelo gestor do 

Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do UNIDEP no Programa de Ideias 

Inovadoras Afyados na Gestão. 

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) Incremento da satisfação dos alunos; 

IV) Melhoria da comunicação externa e interna; 

V) Melhoria dos processos de ESG (Governança Social, Ambiental e 
Corporativa). 

 

Por conseguinte, este Edital também objetiva contribuir para a consolidação 

de um ambiente organizacional colaborativo, propositivo e favorável à inovação, 

especialmente em um contexto dinâmico no qual a instituição e seus colaboradores 

estão inseridos. Em função disso, este Edital integra as ações do Programa de Ideias 

Inovadoras Afyados na Gestão.  

Para fins deste Edital, entende-se como Ideias Inovadoras "aquelas que 

exploram novas possibilidades e solucionam problemas existentes de maneira 
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criativa e prática"1 . Além disso, é imprescindível que as Ideias Inovadoras sejam 

viáveis, ou seja, com custo proporcional à “dor” que a ideia resolve (que justifique o 

investimento que será feito mediante o tamanho do problema observado) e 

tecnicamente possível de ser executada. 

 

1 DA PARTICIPAÇÃO 
 

O Programa de Valorização de Ideias Inovadoras está comprometido com a 

equidade, valorização da diversidade e inclusão. Nesse sentido, todos os 

colaboradores do UNIDEP podem participar do presente Edital, incluindo os 

docentes que atuam junto aos diferentes cursos de graduação ofertados pela 

instituição. Os integrantes da comissão de avaliação não poderão submeter ideias 

a este Edital. 

 
 

2 DAS INSCRIÇÕES 
 

As propostas devem ser submetidas até 25 de outubro de 2021, via 

formulário eletrônico acessível através do seguinte endereço eletrônico:  

https://forms.gle/jKMg5unMiQxYySbM6 

 

Não serão aceitas propostas enviadas ou entregues através de outro canal 

ou que sejam submetidas fora do prazo. 

As propostas de Ideias Inovadoras poderão ser construídas e apresentadas 

individualmente ou por duplas de colaboradores do UNIDEP. 

 

 

 

 

 
1 PATEL, Neil. Ideias Inovadoras: aprenda como encontrar ideias para empreender. Disponível em: 
encurtador.com.br/vzDY7. Acesso em: 07 ago. 2020. 

https://forms.gle/jKMg5unMiQxYySbM6
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3 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

A COPPEXI, através do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, 

juntamente com representantes da Reitoria farão a conferência da documentação 

apresentada e procederão com o processo de avaliação das propostas. 

Dependendo do número de propostas, também poderão ser convidados a 

participar do processo de avaliação integrantes da Comissão de Inovação e 

Empreendedorismo do UNIDEP. 

 

 

3.1 DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS 

 

Somente poderão concorrer ao Edital de Captação e Valorização de Ideias 

Inovadoras os colaboradores que atendam aos seguintes requisitos: 

a) Ser funcionário(a) efetivo(a) do UNIDEP; 

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

momento da apresentação da proposta; 

c) Não atuar como Coordenador da COPPEXI; 

d) Não integrar a equipe do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo; 

e) Não integrar a Reitoria; 

f) Apresentar ideia não implantada anteriormente no UNIDEP. 
 

 

3.2 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A primeira fase da avaliação consistirá na verificação do cumprimento das 

condições preliminares recém-enumeradas (seção 3.1 deste Edital) e dos critérios 

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

como Ideia Inovadora no contexto do UNIDEP. Todos os critérios que constituem 

essa fase da avaliação devem, obrigatoriamente, ser cumpridos. 
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Quadro 1 – Critérios preliminares de validação das Ideias Inovadoras 

Critérios Preliminares Avaliação 

A proposta explora novas possibilidades no contexto 

do UNIDEP, ou seja, nunca foi implantada na 

instituição. 

Sim/Não 

(se não, a proposta será desclassificada) 

A proposta contribui para solucionar desafios 

institucionais de maneira criativa e tecnicamente 

possível. 

Sim/Não 

(se não, a proposta será desclassificada) 

A proposta contribui para solucionar desafios 

institucionais de maneira criativa e viável 

financeiramente. 

Sim/Não 

(se não, a proposta será desclassificada) 

 

As propostas que descumprirem com alguma das Condições Prévias (seção 

3.1 deste Edital) ou com algum dos critérios preliminares de avaliação (descritos no 

Quadro 1) serão desclassificadas. 

As propostas classificadas como Ideias Inovadoras passarão à segunda fase 

de avaliação, que utilizará como base a seguinte Escala de Avaliação (não será 

permitido meio ponto): 

 

Quadro 2 - Escala de avaliação de Ideias Inovadoras 

0 Não atende 

1 Irrisório 

2 Baixo 

3 Médio 

4 Alto 

5 Excepcionalmente alto 

 

Serão levados em consideração os critérios descritos no Quadro 3, 

apresentado a seguir: 
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Quadro 3 - Critérios para avaliação das Ideias Inovadoras 

Critérios de Avaliação de Ideias Inovadoras Peso Nota 

Satisfação dos alunos 
(potencial de contribuição para o aumento da satisfação dos alunos) 

5 
5 

0 

Melhoria da Comunicação Interna e Externa 
(potencial de contribuição para a melhoria do clima institucional) 

5 
5 

0 

Aumento da receita 
(potencial de contribuição para o aumento da receita) 

4 
5 

0 

Redução de custos 
(potencial de contribuição para a redução de custos) 

3 
5 

0 

Redução de prazos 
(potencial de contribuição para a redução de prazos) 

2 
5 

0 

Redução de falhas 
(potencial de contribuição para a redução de falhas) 

2 
5 

0 

ESG (potencial de contribuição para as práticas ambientais, sociais e de 
governança) 

1 
5 

0 

Alinhamento Estratégico 
(potencial de alinhamento com as estratégias institucionais) 

1 
5 

0 

Implementabilidade 
(viabilidade de implementação) 

1 
5 

0 
 
 
 

3.3 DA PONTUAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

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 3. 

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 da Comunicação Interna e 
Externa; 

III. Proposta com maior nota obtida no critério Aumento da receita. 

 

4 DA PREMIAÇÃO / VALORIZACÃO DAS IDEIAS INOVADORAS 
 

A premiação / valorização das Ideias Inovadoras se dará através da entrega 

de menção honrosa e da concessão de folga remunerada aos colaboradores 

autores das propostas de Ideias Inovadoras que se classificarem em primeiro, 
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segundo e terceiro lugares, conforme os critérios estabelecidos por este Edital. 

A quantidade de dias de folga será proporcional à pontuação alcançada pelas 

propostas de Ideias Inovadoras que se classificarem em primeiro, segundo e 

terceiro lugares, conforme disposto no Quadro 5. 

 
Quadro 5 - Critérios de premiação / valorização das Ideias Inovadoras 

 

Pontuação Critério de valorização 

80 a 110 pontos 3 dias de folga remunerada 

55 a 79 pontos 2 dias de folga remunerada 

Menos de 55 pontos 1 dias de folga remunerada 

 
 

A data em que os colaboradores usufruirão da premiação (folga remunerada) 

será definida em comum acordo entre o UNIDEP e o colaborador. 

 
 

5 DA IMPLEMENTAÇÃO DAS IDEIASINOVADORAS 
 

A implementação das propostas de Ideias Inovadoras deverá ocorrer após a 

divulgação dos Resultados (vide Cronograma), em data a ser definida pela Reitoria 

e alinhada com os responsáveis pelos setores envolvidos no processo. 

Destaca-se que a implantação 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. 

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. 

 

 

6 CRONOGRAMA 
 

Os prazos estabelecidos para cada fase prevista por este Edital estão 

descritos no Quadro 5: 
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Quadro 5 - Cronograma 
 

Ação Prazo 

Inscrições Até 25 de outubro de 2021 

Conferência dos documentos e avaliação das 

propostas de Ideias Inovadoras 

Até 05 novembro de 2021 

Divulgação dos Resultados Até 08 de novembro de 2021 

 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ao apresentar uma proposta de Ideia Inovadora a esse Edital, seu(s) 

autor(es) reconhecem que o UNIDEP poderá implantá-la conforme proposto 

originalmente pelo(s) autor(es) ou adequar a proposta, ao encontro das 

especificidades institucionais. 

Ainda, ao apresentar uma proposta de Ideia Inovadora a esse Edital, os 

autores cedem, integralmente, a favor do UNIDEP todos os direitos à Ideia 

Inovadora, sem qualquer cobrança de ônus pela ideia ou pelos resultados advindos 

de sua implantação. 

As propostas que não atenderem às exigências deste Edital serão 

desclassificadas. 

Os casos omissos deverão ser resolvidos junto à COPPEXI. Este Edital 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pato Branco, 27 de setembro de 2021.  

 

_____________________________________________________ 
Prof. Me. Ronaldo Bieber 

Coordenação do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Profa. Ma. Marielle Sandalovski Santos 

Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, 
Inovação e Internacionalização (COPPEXI) 

 


