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RESULTADO DO EDITAL 006/2020 - COPPEX 

 

CAPTAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação (COPPEX) – 

do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), este autorizado pela Portaria MEC n° 

2146, de 16 de dezembro de 2019 – torna público o resultado do Edital 006/2020 - 

COPPEX, que objetivava captar e valorizar Ideias Inovadoras apresentadas pelos 

funcionários do UNIDEP que atuam nos diferentes setores institucionais, incluindo os 

docentes vinculados aos diferentes cursos de graduação ofertados pela instituição. 

O Edital 006/2020 – COPPEX integra as ações do Comitê de Clima do UNIDEP, 

mais especificamente, o Programa de Valorização de Ideias Inovadoras. 

 

Quadro 1: Ideias Classificadas em Primeiro, Segundo e Terceiro Lugares 

Classificação Título da ideia  Proponentes Pontuação Premiação 

Primeiro Lugar 
Metodologia ágil do kanban para alta 

produtividade nas secretarias 
Leliane Hoffmann 

da Silva 
17 pontos 

3 dias de folga 
remunerada 

Segundo Lugar Agenda Ginásio Desportivo 
Lilian P. O dos 

Santos 
14 pontos 

3 dias de folga 
remunerada 

Terceiro Lugar 
Panfleto com mapa do UNIDEP para 

entregar aos visitantes 
Adilar Leocádio 

Stanqueviski 
12 pontos 

2 dias de folga 
remunerada 

 

 Conforme os critérios estabelecidos no Edital 006/2020 - COPPEX, a premiação 

/ valorização das Ideias Inovadoras se dará através da entrega de menção honrosa e da 

concessão de folga remunerada aos funcionários autores das propostas de Ideias 

Inovadoras classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares. A data em que os 

funcionários usufruirão da premiação (folga remunerada) será definida em comum acordo 

entre o UNIDEP e o funcionário. 

Ainda em conformidade com o Edital 006/2020 - COPPEX, a implementação das 

propostas de Ideias Inovadoras deverá ocorrer 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 
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poderão ser implantadas imediatamente ou inseridas no cronograma institucional de 

implantação de melhorias. 

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. 

Além das ideias classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares, as demais 

também poderão ser implantadas à critério da Instituição, contribuindo 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. 

 

Pato Branco, 01 de outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Me. Ricardo Bertoncello 
Coordenação do Núcleo de Inovação, Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização (NIEMAI) 
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