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Inscrição 1º Concurso Interno de Inovação do
Lins de Vasconcellos
Chegou o momento de inscrever sua Prática ! Faça tudo com cautela. Elabore o seu relato com
objetividade, de forma a transmitir a essência da sua iniciativa inovadora e os seus benefícios mais
significativos.
INSCRIÇÕES DE 18/11/2020 A 01/12/2020.

Endereço de e-mail *
alessandradomingues00@gmail.com

Dicas
⭐ Contextualize sua iniciativa, tendo em vista a percepção do usuário.
⭐ Evite repetição de informações ao longo do texto.
⭐ Consulte seus colegas de trabalho a respeito do texto do relato para garantir que você está se comunicando de
forma clara e objetiva.
⭐ Evite jargões e termos técnicos. Se o uso for imprescindível, explique o significado.
⭐ Destaque, nos campos específicos, os aspectos da iniciativa que dialogam com os critérios de avaliação descritos
no item 6 do edital.

Categoria da Prática *

Inovação em processos organizacionais
Inovação em serviços ou políticas institucionais

E-mail de um dos participantes *
alessandradomingues00@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1WLBW9lpEBNVQPlQenrlpR8MpsvtrfAT3XB54CJObCbg/edit#response=ACYDBNgdJXKR-4OKNu700H5H-sEz…
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Nome do(s) Participante(s) - limite de até 02 participantes por Prática *
Andreia De Godoy Moldo e Alessandra Prudêncio Domingues

Qual é a situação-problema a ser enfrentada? Descreva a situação encontrada antes da
inovação: o diagnóstico, o contexto e a gravidade do problema encontrado e porque razão
é necessária uma mudança nesse contexto *
Com a Chegada da pandemia verificou-se a nessecidade de implantar novos recursos para prevenir a
evasão dos atendidos, fortalecendo os vínculos mesmo no ensino remoto.

Descreva qual é a inovação proposta. Descreva a solução para o problema
(ex.:desenvolvimento de uma tecnologia, política, um processo etc.). *
Rádio Lins, onde serão realizados a criação de podcast semanais com a participação dos usuarios e
orientadores.

Quais são os objetivos da iniciativa? Liste os objetivos da inovação por ordem de prioridade
e, preferencialmente, com foco nos resultados. *
Menor Evasão; Mais engajamento; Fortalecimento de vínculos; Motivação dos usuários.

Qual é o público-alvo da iniciativa? Indique quem é ou quais são os públicos direta e
indiretamente beneficiados pela iniciativa, nessa ordem. *
Lrojetos: 0 á 6; 06 á 17; idosos. Projetos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Por que a iniciativa é inovadora? Lembre-se do item 6.1 do Edital, deve-se demonstrar um
dos critérios estabelecidos, de forma clara. *
Porque traz um recurso que não é habitualmente utilizado, proporcionando novas experiências aos
usuários, favorecendo o contato dos usuários com as tecnologias, utilizando-se da música para
resgatar a sensibilidade nesse momento de pandemia.

https://docs.google.com/forms/d/1WLBW9lpEBNVQPlQenrlpR8MpsvtrfAT3XB54CJObCbg/edit#response=ACYDBNgdJXKR-4OKNu700H5H-sEz…

2/4

07/12/2020

Inscrição 1º Concurso Interno de Inovação do Lins de Vasconcellos

Quais os principais resultados que serão obtidos com a Iniciativa e como serão melhor
utilizados todos os recursos (eficiência)? Lembre-se do item 6.1 do Edital, deve-se
demonstrar um dos critérios estabelecidos, de forma clara. Exemplo de recursos: a)
Recursos humanos; b) Recursos financeiros; c) Recursos tecnológicos; d) Outros recursos *
Visando um maior engajamento e protagonismo dos usuários, motivando a participação e integração
com recursos tecnológicos.

Como a Iniciativa identificou as necessidades dos seus usuários/cidadãos? Lembre-se do
item 6.1 do Edital, deve-se demonstrar um dos critérios estabelecidos, de forma clara. *
Verificou-se a nescessidade de ultilizar sssa tecnologia (podcast) visto que os usuarios se encontravam
distantes devido o novo senario que tem limitado a socialização.

Quais são os mecanismos de transparência e controle institucional que a iniciativa
promove?? Lembre-se do item 6.1 do Edital, deve-se demonstrar um dos critérios
estabelecidos, de forma clara. *
Serão utilizados aplicativos gratuitos para a criação dos episódios de podcast, intitulado Rádio Lins",
onde ficaram armazenados na plataforma escolhida é o acesso se dará através de links compartilhados
nos grupos de Whatsapp dos usuários, durante k formato EAD, de forma restrita apenas para fins
pedagógicos e integração da entidade com os usuários atendendidos.

Quais são as principais dificuldades a serem encontradas na implantação da Iniciativa e
como pretende superá-las? *
A principal dificuldade é o fato da entidade ainda não possuir um Studio de gravação próprio para essa
finalidade. E a forma de superar é se utilizado dos recursos tecnológicos disponíveis até o momento.

https://docs.google.com/forms/d/1WLBW9lpEBNVQPlQenrlpR8MpsvtrfAT3XB54CJObCbg/edit#response=ACYDBNgdJXKR-4OKNu700H5H-sEz…
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Resumo detalhado da iniciativa. Lembre-se que, caso a iniciativa seja premiada, esse
resumo será usado para divulgar a sua iniciativa. Por esse motivo, recomendamos extrema
clareza. O texto deve descrever objetivamente: a) Qual era o cenário atual/anterior à
inovação? b) Qual a inovação a ser implementada? c) Qual o principal resultado a ser
atingido pela inovação? *
Trata-se de um recurso tecnológico que foi implantado como uma alternativa de mediação pedagógica
e de melhoria do processo de construção do conhecimento. Visando um maior engajamento e
protagonismo dos atendidos. Motivando a participação e integração dos mesmos. Uma vez que a
situação na qual se encontram hoje tem limitado sua comunicação é socialização, transformando a
maneira em que vivem e convivem com as outras pessoas. O projeto citado trata-se de uma inovação a
ser implantada, visto que traz um recurso que não é utilizado frequentemente utilizados por instituições
de ensino. Esse projeto objetiva alcançar os seguintes resultados: Melhoria do processo de construção
do conhecimento, Maior engajamento e protagonismo dos atendidos, motivando a participação e
integração com as tecnologias.

Caso você tenha vídeos, imagens ou áudios que ilustrem a sua iniciativa, informe os links
aqui. *
https://www.spreaker.com/episode/42125512
https://www.spreaker.com/episode/41584191

Este formulário foi criado em Lins de Vasconcellos Encontro Fraterno.

Formulários
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