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Resumo
O Prêmio IFSC de Inovação tem como objetivo estimular o desenvolvimento da
cultura de inovação, compreendendo ações de incentivo, reconhecimento e
disseminação de iniciativas inovadoras, tanto na gestão quanto em sala de aula,
com a finalidade de incentivar a implementação e conferir notoriedade a iniciativas
inovadoras no âmbito do IFSC que contribuam para uma educação pública,
gratuita e de qualidade e, valorizar servidores e equipes de servidores públicos
que, comprometidos com o alcance de melhores resultados, dedicam-se a
repensar atividades cotidianas por meio de inovações que gerem melhoria na
gestão do IFSC e na sala de aula, contribuindo para o aumento da qualidade dos
serviços prestados à população e tornando mais eficientes as respostas diante
das demandas da sociedade. O prêmio está dividido em duas categorias: 1.
Inovação em Gestão na EPT: com práticas que resultem em melhores serviços
para usuários internos ou externos, considerando a criação ou aprimoramento de
processos, procedimentos ou produtos, que gerem maior motivação e qualidade
de vida no trabalho; compartilhamento do conhecimento e cooperação entre
servidores; interação entre ensino, pesquisa, extensão e gestão; otimização de
tempo e recursos; 2. Inovação em Sala de Aula na EPT: com iniciativas que
promovam a qualidade da educação, contribuindo com o sucesso na execução
das disciplinas, no fortalecimento do ensino e da aprendizagem e no êxito do
aluno. Podem ser inscritas práticas que promovam a qualificação do atendimento
e acompanhamento do aluno; desenvolvimento de atividades com aplicações
práticas; uso das novas tecnologias da informação e comunicação, entre outros. A
premiação busca dar continuidade ao processo de inovação e internacionalização
do IFSC, registrando as iniciativas vencedoras no Repositório de Boas Práticas do
IFSC e proporcionando ao servidor uma visita técnica em instituição de ensino
internacional, além do direito ao uso do Selo IFSC de Inovação em materiais de
divulgação.
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Incentive to the Development and Sharing of
Innovative Practices - IFSC Innovation Prize
Abstract
The IFSC Innovation Award aims to stimulate the development of the innovation
culture, including actions to encourage, recognize and disseminate innovative
initiatives, both in management and in the classroom, in order to encourage the
implementation and make known innovative initiatives within the scope of the IFSC
that contribute to a public education, free of charge and of quality, and to value
servers and public servant teams that, committed with the achievement of better
results, dedicate themselves to rethinking daily activities by means of innovations
that generate improvement in the management of the IFSC and in the classroom,
contributing to the increase of the quality of the services provided to the population
and making answers to the demands of society more efficient. The award is
divided into two categories: 1. Innovation in Management in the Tecnologic
Education: with practices that result in better services for internal or external users,
considering the creation or improvement of processes, procedures or products that
generate greater motivation and quality of life in the job; sharing of knowledge and
cooperation between servers; interaction between teaching, research, extension
and management; optimization of time and resources; 2. Classroom Innovation in
the Tecnologic Education: with initiatives that promote the quality of education,
contributing to success in the execution of disciplines, strengthening teaching and
learning and student success. Practices can be registered that promote the
qualification of the attendance and accompaniment of the student; development of
activities with practical applications; use of new information and communication
technologies, among others. The award seeks to continue the innovation and
internationalization process of the IFSC by registering the winning initiatives in the
IFSC Repository of Good Practices and providing the server with a technical visit to
an international teaching institution, as well as the right to use the IFSC Seal of
Innovation in materials of disclosure.
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