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GLOSSÁRIO 

 Competência é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes mobilizados pelo indivíduo em 

determinado contexto para a realização de entregas que agreguem valor a organização.  

 Comportamento é composto pelo nível de adesão os valores da organização, pelo 

relacionamento interpessoal e pelas atitudes diante do trabalho. 

 Desenvolvimento técnico se dá quando o indivíduo incorpora em seu trabalho conhecimentos 

técnicos mais complexos. 

 Contribuição do projeto para a organização é entendida como agregação de valor, ou seja, que 

permanece mesmo quando a pessoa sai da organização. 

 Contratação do bolsista significa que o bolsista foi convidado a ingressar na equipe de 

profissionais da organização. 

 

FONTES 

 DUTRA, J.S. Avaliação de pessoas na empresa contemporânea. São Paulo: Editora atlas, 2014. 

 DUTRA, J.S. Competências: conceitos e instrumentos para gestão de pessoas na empresa 

moderna. São Paulo: Editora atlas, 2004. 
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1. DA APRESENTAÇÃO E OBJETIVO  

O Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Central – IEL/NC e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq tornam público o Regulamento para reconhecimento e premiação 

de bolsistas e tutores que participaram do projeto INOVA Talentos – edição 2016.  

Durante o processo, o IEL/NC e o CNPq terão como atribuição a coordenação da Etapa Nacional e os 

núcleos regionais do Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional – IEL/NR cuidarão da administração da 

Etapa Estadual. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO  

Podem participar do reconhecimento e premiação todos os bolsistas cujo plano de trabalho do 

projeto tenha sido concluído até 29 de fevereiro de 2016, independente da chamada na qual o projeto 

foi aprovado. Neste regulamento incluem-se bolsistas e tutores que: 

 Concluíram os 12 meses de atividades previstas no plano de trabalho;  

 Concluíram todas as atividades previstas no plano de trabalho em período inferior a 12 meses; 

 Participaram do INOVA Talentos em período inferior a 12 meses, desde que o plano de 

trabalho do projeto tenha sido concluído até 29 de fevereiro de 2016. 

 

3. DAS CATEGORIAS 

Serão duas categorias de reconhecimento e premiação: 

1ª) Equipe Destaque: reconhecerá os melhores bolsistas, seus tutores e os profissionais do IEL/NR 

que acompanharam o desenvolvimento dos bolsistas.  

Esta categoria avaliará, nos termos deste Regulamento e seus anexos: 

 Resultados do trabalho do bolsista para a organização; 

 Qualidade e cumprimento do plano de trabalho estabelecido; 

 Comportamento do bolsista em relação ao Programa e às pessoas com as quais se relacionou; 

 Realização dos cursos oferecidos ao longo do Programa. 

2ª) Artigo Destaque: reconhecerá o melhor artigo escrito pelos bolsistas participantes do Programa.  
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Esta categoria avaliará, nos termos deste Regulamento e seus anexos: 

 Conteúdo, verificando se os temas estão voltados para inovação; 

 Originalidade, relevância do tema e qualidade da metodologia científica utilizada; 

 Conexão do tema proposto com o plano de trabalho executado pelo bolsista no âmbito do 

INOVA Talentos. 

A participação nesta categoria é facultativa. O tema do artigo deverá estar relacionado ao plano de 

trabalho executado pelo bolsista no âmbito do INOVA Talentos. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

Não haverá necessidade de inscrição para a categoria Equipe Destaque. Todos os bolsistas que 

participaram do programa INOVA Talentos estão automaticamente aptos a concorrerem ao 

reconhecimento e premiação, desde que atendam aos requisitos de elegibilidade e critérios definidos 

neste regulamento. 

A participação na categoria Artigo Destaque é facultativa. O tema do artigo deverá estar relacionado 

ao plano de trabalho executado pelo bolsista no âmbito do INOVA Talentos. 

A inscrição se dará mediante envio, por e-mail, dos documentos solicitados no item 5.2 deste 

Regulamento, ao IEL/NR do estado em que o bolsista executou as atividades. A data limite para envio 

dos documentos será comunicada pelo IEL/NR aos candidatos. Os e-mails estão disponibilizados no 

Anexo XIX.  

A inscrição na categoria Artigo Destaque deverá ser considerada efetivada quando e-mail resposta 

for recebido pelo candidato. 

Não será cobrada qualquer taxa de inscrição para a participação no processo de Reconhecimento e 

premiação do programa INOVA Talentos.  
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5. DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO 

5.1. CATEGORIA EQUIPE DESTAQUE 

A avaliação ocorrerá em duas etapas: Estadual e Nacional, em observância ao processo abaixo listado: 

5.1.1. ETAPA ESTADUAL: 

A Etapa Estadual deverá ser concluída até o dia 12 de agosto de 2016, em dia e formato a serem 

definidos pelo IEL/NR, que é responsável por sua realização e disponibilização do cronograma aos 

participantes. 

A Etapa Estadual atenderá a duas fases: 

 Fase 1 – Triagem 

Na Fase 1, de caráter eliminatório, o IEL/NR realizará uma triagem das equipes participantes, 

conforme requisitos de elegibilidade definidos neste Regulamento.  

Passarão para a segunda fase aqueles que cumprirem os seguintes requisitos: 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE INSUMOS/ EVIDÊNCIAS 

Conclusão de 75% de participação nas 

capacitações a distância, equivalente à 

conclusão de 6 módulos 

 Certificados 

Preenchimento dos formulários de 

pesquisa 
 Formulários 1,2 e 3 (Anexos V, VI e VII) 

Participação na Integração de bolsistas  Lista de presença,  

 Confirmação por e-mail; e/ou 

 Foto/vídeo. 

*As mesmas evidências se aplicam para o caso de integração in 

company. 

Realização e participação das 4 visitas 

presenciais 

 Formulários das ferramentas coaching utilizadas nas 

visitas presenciais; e 

 Relatórios de visitas presenciais preenchido pelo IEL/NR 

Cumprimento do plano de trabalho 

previsto no projeto, considerando os 

ajustes realizados ao longo do programa 

 Atestado de atividades (preenchido mensalmente pelo 

tutor); 

 Formulário de Acompanhamento Técnico do Projeto 

(preenchido mensalmente por bolsita e tutor); 

 Formulário Técnico Individual Final do Bolsista (Anexo VIII);  

 Formulário Individual de Avaliação Final do Tutor (Anexo X). 
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O IEL/NR analisará a conformidade dos documentos requeridos, sem entrar no mérito dos conteúdos 

apresentados utilizando o formulário Check List (Anexo I). 

Caso não existam os insumos/evidências descritos no formulário Check List o IEL/NR poderá anexar 

a Declaração de desvio de documento (Anexo II), quando se aplicar. 

Esta etapa é de caráter eliminatório. Somente serão qualificadas para a Fase 2 as equipes que 

atenderem aos critérios de elegibilidade e cujo check list de evidências esteja completo. 

Os bolsistas e tutores que se qualificarem para a Fase 2 devem fornecer ao IEL/NR Termo de 

Autorização de uso de imagem, (Anexos III e IV). 

 Fase 2 – Avaliação Estadual 

Nesta fase as equipes que cumprirem os requisitos da Fase 1 (Triagem) serão analisadas por um 

Comitê de Avaliação Estadual composto por membros indicados pelo IEL/NR, a saber: empresários 

locais, acadêmicos e/ou especialistas convidados.   

O IEL/NR não participará do Comitê de Avaliação Estadual, no entanto, na data de realização da Fase 

2, estará à disposição do Comitê para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 

Nesta etapa, as equipes participantes da Fase 2 podem ser convidadas pelo IEL/NR a realizar 

apresentação presencial para a banca avaliadora, quando se aplicar. 

O Comitê avaliará as equipes segundo um dossiê, organizado e entregue pelo IEL/NR, composto pelos 

seguintes documentos: 

 Formulários de avaliação 1, 2 e 3, respectivamente os Anexos V, VI e VII, preenchidos por 

bolsistas, tutores e profissionais dos Núcleos Regionais do IEL; 

 Formulário Técnico Individual Final do Bolsista, Anexo VIII, (relatório de encerramento) 

entregue pelo bolsista e tutor ao término do programa; 

 Relatório técnico elaborado pelo profissional do IEL que acompanhou o bolsista e tutor, 

Anexo IX. O relatório técnico contemplará: descrição do projeto,  indicadores propostos pela 

empresa e plano de trabalho do bolsista; descrição das visitas realizadas pelo profissional do 

IEL/NR; relato sobre as competências desenvolvidas ao longo do programa e contribuições do 

bolsista à empresa, aprendizados e realizações. O relatório deve destacar se após o programa 

o bolsista foi contratado pela empresa, ou por outra empresa, bem como o enquadramento 

desta contratação: celetista ou como prestador de serviço. Todos os itens devem ser 

acompanhados de evidências que comprovem as afirmações. Ao relatório técnico deverá ser 

anexado os relatórios das 4 visitas presenciais, os relatórios mensais elaborados por bolsista 

e tutor, os atestados de atividade e evidência de participação na integração. 

 Formulário Individual de Avaliação Final do Tutor, Anexo X, entregue pelo tutor ao término 

do programa; 

 Carta do tutor, Anexo XI, discorrendo sobre as contribuições efetivas que o bolsista trouxe 

para a organização e equipe do projeto, relatar o comportamento do bolsista em relação ao 
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Programa e às pessoas com as quais se relacionou e aspectos de desenvolvimento 

comportamentais e técnicos observados no bolsista. Importante pontuar também questões 

relacionadas à execução do cronograma e indicadores previstos no projeto. 

Quando desejado a carta poderá ser substituída por vídeo, com no mínimo 2 e máximo 4 minutos. 

Caso o tutor não esteja disponível, caberá  à empresa definir o profissional que elaborará a 

carta e a representará nos termos deste Regulamento e seus anexos.  

 Vídeo caseiro gravado pelo bolsista que discorra sobre a sua experiência no INOVA Talentos, 

com no mínimo 2 e máximo 4 minutos. 

Roteiro para o vídeo: 

 Nome; 

 Objetivo ao ingressar no Programa INOVA Talentos; 

 Principais dificuldades encontradas; 

 Como contornou as dificuldades; 

 Principais aprendizados (comportamentais e técnicos); 

 Contribuições para a organização; 

 O que se leva desta experiência; 

 Porque acha que merece o primeiro lugar nesta premiação? 

A partir do dossiê apresentado serão analisados os seguintes critérios classificatórios e seus 

respectivos pesos: 

# CRITÉRIO ITENS PESO 

1 Desenvolvimento 

do bolsista ao 

longo do Programa 

Competências  

Insumos: roda de competências com as mensurações/ carta 
do tutor / conclusão das capacitações 

2 

Comportamento 

Insumos: formulários de avaliação/ carta do tutor / relatório 
técnico elaborado pelo profissional do IEL 

3 

Desenvolvimento Técnico 

Insumo: carta do tutor e vídeo do bolsista 
1 

2 Sucesso do Projeto Avaliação dos indicadores estabelecidos 

Insumos: formulários de avaliação/ carta do tutor / relatório 
técnico elaborado pelo profissional do IEL  

1 

Contribuição do projeto para a Organização 

Insumos: relatório técnico elaborado pelo consultor do IEL e 
carta do tutor 

3 

Nível de inovação do projeto para a Organização 

Insumos: formulário técnico individual final do bolsista 
(relatório de encerramento) 

1 

Contratação do bolsista 1 
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A análise dos documentos e critérios deverá ser feita utilizando-se o Formulário de Avaliação: Etapa 

Estadual, Anexo XII. 

Cada equipe será avaliada por pelo menos 2 (dois) membros do Comitê de Avaliação Estadual, que 

emitirão notas (de 0 a 3) e aplicarão os pesos propostos para cada item dos critérios classificatórios. 

Ao final da avalição, o Comitê deverá elaborar uma lista com as notas de todas as equipes analisadas 

na Fase 2. 

As equipes com maiores notas serão as finalistas da Etapa Estadual e indicadas para participar da 

Etapa Nacional, respeitado o número limite de indicações por estado. 

Cada estado poderá indicar para a Etapa Nacional o número de equipes correspondente a 30% das 

equipes analisadas na Fase 2, arredondando o número para cima quando houver quebra.  

Exemplo: estados com 15 equipes participantes da Fase 2 poderão enviar até 5 equipes finalistas para 

a Etapa Nacional. Serão indicadas as 5 equipes que obtiverem melhores notas. 

O Comitê de Avaliação Estadual deverá elaborar um parecer, por equipe, com as razões que o 

levaram a recomendá-la como finalista da Etapa Estadual. Para tal, deverá ser utilizado o Formulário 

de Avaliação: Etapa Estadual, Anexo XII. 

O IEL/NR deverá enviar ao IEL/NC, até o dia 17 de agosto de 2016, os seguintes documentos: 

 Dossiê das equipes finalistas; 

 Parecer realizado pelo Comitê de Avaliação Estadual justificando as indicações, Anexo XII. 

A versão digitalizada de todos os documentos remetidos deve ser enviada para o e-mail 

premiacao@inovatalentos.com.br. 

 

5.1.2. ETAPA NACIONAL 

A Etapa Nacional ocorrerá no mês de setembro/2016, em dia e formato a serem definidos pelo CNPq 

e pelo IEL/NC, que são responsáveis por sua realização.  Contemplará as seguintes fases: 

a. Validação dos finalistas: após recebimento dos documentos definidos neste Regulamento 

(enviados pelo IEL /NR), a equipe técnica do IEL/NC e do CNPq analisarão a conformidade das 

evidências requeridas a fim de constatar o atendimento aos requisitos de elegibilidade e 

critérios. O IEL/NC encaminhará ao Comitê de Avaliação Nacional somente as equipes que 

estiverem em conformidade com o Regulamento. 

b. Análise Nacional: será realizada por um Comitê de Avaliação Nacional composto por 

representantes do CNPq e especialistas convidados, que selecionarão o 1º, 2º e 3º colocados 
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(vencedores) da etapa nacional com base nos mesmos critérios utilizados pelo Comitê de 

Avaliação Estadual, acrescido do parecer dos mesmos sobre cada equipe finalista. 

O Comitê de Avaliação Nacional é responsável por indicar o 1º, 2º e 3º colocados. O Comitê é 

soberano em suas avaliações, não cabendo recurso das decisões.  

c. Premiação Nacional:  A solenidade de premiação será realizada no mês de outubro de 2016 

em data e local a serem definidos. Os participantes vencedores na etapa nacional receberão 

reconhecimento, conforme quadro a seguir: 

CATEGORIA 

PREMIAÇÕES 

1º lugar 2º lugar 3º lugar  

Equipe 
destaque 

Missão Internacional, 
Troféu, Certificado e  
divulgação em mídia  

Curso de Educação Executiva no 
Brasil,  Troféu, Certificado e  

divulgação em mídia 

Ultrabook, Troféu, 
Certificado e divulgação 

em mídia  

 

5.2. CATEGORIA ARTIGO DESTAQUE 

A participação nesta categoria é facultativa e cada candidato poderá submeter um artigo. Para se 

inscrever é necessário enviar por e-mail, ao IEL/NR do estado em que o bolsista executou as 

atividades, os seguintes documentos: 

 Artigo segundo critérios descritos (Anexo XIII); 

 Formulário de inscrição detalhado (Anexo XIV); 

 Autorização de uso de imagem pessoal (Anexo XVI); 

 Autorização de divulgação e publicação (Anexo XVII). 

A data limite para envio dos documentos será comunicada pelo IEL/NR aos candidatos. Os e-mails 

para inscrição estão disponibilizados no Anexo XIX.  

Os artigos deverão obedecer à configuração mínima descrita no Anexo XIII. O objetivo dessa 

configuração é que os artigos tenham uma qualidade compatível com os aprovados em revistas 

acadêmicas ou científicas, podendo ser publicados. 

O artigo deverá ser elaborado pelo bolsista, que será o autor principal. O bolsista poderá optar por 

apresentar artigo que tenha coautoria de seu tutor ou de outros colaboradores. Os artigos não 

devem ter mais de 5 autores (autor e coautor).  Nesta categoria somente o bolsista será o premiado. 

A avaliação ocorrerá em duas etapas: Estadual e Nacional, em observância ao processo listado: 
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5.2.1. ETAPA ESTADUAL: 

A Etapa Estadual deverá ser concluída até o dia 12 de agosto de 2016, em dia e formato a serem 

definidos pelo IEL/NR, que é responsável por sua realização e disponibilização do cronograma aos 

participantes. 

A análise estadual será realizada por um Comitê de Avaliação Estadual, cujos componentes são 

profissionais qualificados para a avaliação e indicados pelo IEL/NR. Nesta etapa, os participantes 

podem ser convidados a fazer uma apresentação presencial para a banca avaliadora, caso se aplique.  

A Etapa Estadual atenderá a duas fases:  

 Fase 1  

Na Fase 1, de caráter eliminatório, os artigos serão analisado por um Comitê de Avaliação Estadual 

composto por membros indicados pelo IEL/NR, a saber: empresários locais, acadêmicos e/ou 

especialistas convidados. 

O IEL/NR não participará do Comitê de Avaliação Estadual, no entanto, na data de realização, estará 

à disposição do Comitê para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 

O Comitê analisará os artigos observando os seguintes critérios, nos termos deste Regulamento e 

seus anexos:  

 Conteúdo, verificando se os temas estão voltados para inovação; 

 Originalidade, relevância do tema e qualidade da metodologia científica utilizada; 

 Conexão do tema proposto com o plano de trabalho executado pelo bolsista no contexto do 

INOVA Talentos; 

 Verificação do cumprimento dos critérios exigidos; 

 Adequação às normas adotadas.  

Nesta fase, pode-se encaminhar o artigo aos autores, solicitando modificações formais, recusá-lo ou 

dar prosseguimento ao processo de avaliação. 

A aceitação do artigo pode ser condicionada a modificações sugeridas no parecer dos avaliadores, 

que visam a melhorá-lo. Os autores receberão um e-mail com as recomendações de melhoria e 

deverão devolver a versão reformulada em prazo estabelecido pelo Comitê e pelo IEL/NR. 

 Fase 2  

Cada artigo qualificado na Fase 1 será avaliado por pelo menos 3 (três) membros do Comitê de 

Avaliação Estadual que emitirão notas (de 0 a 6) e aplicarão os pesos propostos para cada item dos 

critérios classificatórios estabelecidos no Anexo XV. A nota final será a média das três avaliações. 



 
 

11 
 

Ao final da Fase 2 o Comitê deverá elaborar uma lista com as notas de todos os artigos avaliados.  

Os artigos com maiores notas serão finalistas da Etapa Estadual e indicados para participar da Etapa 

Nacional, respeitado o número limite de indicações por estado. 

Cada estado poderá indicar para a Etapa Nacional o número de artigos correspondente a 30% dos 

artigos avaliados na Fase 2, arredondando o número para cima quando houver quebra. 

Exemplo: estados com 15 artigos avaliados na fase 2 poderão enviar até 5 artigos finalistas para a 

etapa Nacional. Serão indicados os 5 artigos que obtiveram melhores notas. 

O Comitê deverá escrever um parecer com as razões que o levaram a recomendar os artigos finalistas 

e enviar ao IEL Nacional para participar da Etapa Nacional. 

O IEL/NR deverá enviar ao IEL/NC, até o dia 17 de agosto de 2016, os seguintes documentos: 

 Artigos finalistas; 

 Parecer emitido pelo Comitê de Avaliação Estadual justificando as indicações, Anexo XV. 

A versão digitalizada de todos os documentos remetidos deve ser enviada para o e-mail 

premiacao@inovatalentos.com.br. 

 

5.2.2. Etapa Nacional: 

A Etapa Nacional ocorrerá no mês de setembro/2016, em dia e formato a serem definidos pelo CNPq 

e pelo IEL/NC, que são responsáveis por sua realização. Contemplará as seguintes fases: 

a. Validação dos finalistas:  após recebimento dos documentos definidos neste Regulamento 

(enviados pelo IEL/NR), a equipe técnica do IEL/NC e do CNPq analisarão a conformidade das 

evidências requeridas a fim de constatar o atendimento aos requisitos de elegibilidade e 

critérios. O IEL/NC encaminhará ao Comitê de Avaliação Nacional somente os artigos que 

estiverem em conformidade com o Regulamento. 

b. Análise Nacional:  será realizada por um Comitê de Avaliação Nacional composto por 

representantes do CNPq e especialistas convidados, que selecionarão os 20 (vinte) artigos 

finalistas da Etapa Nacional com base nos mesmos critérios utilizados pelo Comitê de 

Avaliação Estadual, acrescido do parecer recomendando os artigos finalistas.  

O Comitê de Avaliação Nacional é responsável por indicar 20 artigos com melhores 

pontuações, assim como o 1º colocado (vencedor). O Comitê é soberano em suas avaliações, 

não cabendo recurso das decisões.  

c. Premiação Nacional:  a solenidade de premiação será realizada no mês de outubro de 2016 

em data e local a serem definidos. O participante vencedor da etapa nacional receberá 

reconhecimento, conforme quadro a seguir: 
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PREMIAÇÕES CATEGORIA ARTIGO DESTAQUE 

1º lugar 

Missão Internacional, Troféu, Certificado e divulgação em mídia  

Caso o bolsista vencedor da categoria Artigo Destaque seja também vencedor da categoria Equipe 

Destaque, para fins de premiação, o segundo colocado na categoria Artigo Destaque será 

contemplado com a missão internacional. 

Todos os artigos finalistas encaminhados para a Etapa Nacional serão publicados no site do INOVA 

Talentos, e será oferecido destaque para os vinte selecionados pelo Comitê de Avaliação Nacional. 

Os artigos serão também publicados em book elaborado para esta finalidade. 

 

6. DO RESULTADO  

O IEL/NC divulgará o resultado da premiação em evento a ser realizado no mês de outubro. 

Na Etapa Nacional serão premiados os três primeiros colocados na categoria Equipe Destaque e o 

primeiro colocado na categoria Artigo Destaque. 

Após solenidade de premiação os vencedores serão divulgados no site do INOVA Talentos. 

 

7. DOS RECURSOS 

O Comitê de Avaliação Estadual e o Comitê de Avaliação Nacional são soberanos em suas avaliações, 

não cabendo recurso das decisões.  

 

8. DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO   

Os finalistas nas duas categorias serão convidados a participar da solenidade de premiação que será 

realizada em outubro em local a ser definido. 

As passagens e hospedagens dos vencedores serão custeadas pelo IEL/NC. 

 

9. SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

As informações recebidas pelas Bancas Avaliadoras serão sigilosas, não podendo haver qualquer tipo 

de divulgação sem a sua prévia autorização, exceto para aquelas vencedoras do prêmio, que terão 

as práticas divulgadas em âmbito nacional. 
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Neste sentido, os membros dos Comitês de Avaliação Estadual e Nacional devem assinar Acordo de 

Confidencialidade, Anexo XVIII. 

 

10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Quando o projeto ou processo executado favorecer criação protegida por direitos de propriedade 

intelectual, e dela possam decorrer ganhos econômicos com a exploração do seu resultado, deverá 

ser observado que tal produto se submeterá aos preceitos das Leis n° 9.279, de 14 de maio de 1996, 

e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; dos Decretos n° 2.553, de 16 de abril de 1998, e nº 5.563, de 

11 de outubro de 2003, e demais normas que lhe sejam aplicáveis. 

 

11. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRÊMIO 

A participação na Etapa Nacional do prêmio deve observar as condições específicas estabelecidas 

neste Regulamento, que determina as categorias de premiação, classificação, etapas do processo, 

parâmetros de avaliação e demais informações necessárias. 

A participação na premiação implica na aceitação, por parte dos concorrentes, de todas as exigências 

regulamentares. O não cumprimento de quaisquer delas acarretará em sua desclassificação. 

O IEL/NC e seus Núcleos Regionais não participarão do Comitê de Avaliação. 

  

12. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

A responsável pelo acompanhamento do presente Regulamento é a Diretoria de Inovação do IEL/NC. 

Os casos omissos no âmbito deste Regulamento deverão ser encaminhados ao IEL/NC para o  

e-mail premiacao@inovatalentos.com.br. 

O atendimento aos participantes com dúvidas ou dificuldades no processo será realizado pelo IEL/NR, 

conforme contatos disponibilizados no Anexo XIX. 

As dúvidas e solicitações encaminhadas ao IEL /NR ou ao IEL/NC serão respondidas em até 72 horas.  
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13.  DOS ANEXOS 

São anexos a este Regulamento: 

 ANEXO I - CHECKLIST PARA TRIAGEM; 

 ANEXO II - DECLARAÇÃO DE DESVIO; 

 ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ORGANIZACIONAL; 

 ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PESSOAL; 

 ANEXO V - FORMULÁRIO 1 – AVALIAÇÃO DO BOLSISTA; 

 ANEXO VI - FORMULÁRIO 2 – AVALIAÇÃO DO IEL; 

 ANEXO VII - FORMULÁRIO 3 – AVALIAÇÃO DO TUTOR; 

 ANEXO VIII - FORMULÁRIO TÉCNICO INDIVIDUAL FINAL DO BOLSISTA; 

 ANEXO IX - RELATÓRIO TÉCNICO – PROFISSIONAL DO IEL; 

 ANEXO X - FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO FINAL TUTOR; 

 ANEXO XI - CARTA DO TUTOR; 

 ANEXO XII – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO: ETAPA ESTADUAL; 

 ANEXO XIII - NORMAS PARA A REDAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O CONCURSO 
ARTIGO INOVA TALENTOS; 

 ANEXO XIV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO; 

 ANEXO XV – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – ARTIGO INOVA TALENTOS; 

 ANEXO XVI - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PESSOAL; 

 ANEXO XVII - AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO; 

 ANEXO XVIII - ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES E DADOS; 

 ANEXO XIX – CONTATOS INOVA TALENTOS. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
CATEGORIA EQUIPE DESTAQUE 
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ANEXO I 

CHECKLIST PARA TRIAGEM 
 

REQUISITOS ASPECTOS DE CHECAGEM ENTREGUE? OBSERVAÇÕES 

Conclusão de 75% de participação no 
programa de educação a distância 

Certificados e/ou Relatórios de Gestão a 
Vista. 

    

 Preenchimento dos formulários de 
pesquisa  

Formulário 1 - Avaliações do Bolsista     

Formulário 2 - Avaliações do IEL     

Formulário 3 - Avaliações do Tutor     

Participação na Integração de bolsistas 

Lista de presença, confirmação por e-mail 
ou foto/vídeo. 
*As mesmas evidências se aplicam para o 
caso de integração in company. 

    

Realização e participação das 4 visitas 
presenciais 

Formulários das ferramentas coaching 
utilizadas nas visitas presenciais. 

    

 Relatórios de visitas presenciais 
preenchido pelo NR 

    

Cumprimento do plano de trabalho 
previsto no projeto, considerando os 
ajustes realizados ao longo do programa 

Atestado de atividades preenchido 
mensalmente pelo tutor  

    

Formulário de Acompanhamento Técnico 
do Projeto preenchido mensalmente por 
bolsista e tutor  

    

Formulário Técnico Individual Final do 
Bolsista 

    

Formulário Individual de Avaliação Final 
Tutor 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE DESVIO 

  

 

Chamada        

Empresa        

Projeto        

Bolsistas        

Tutor        

Vigência do Bolsista Início        Término       

 

 

À Coordenação Nacional do Programa Inova Talentos,  

 

Assunto do Desvio:       

Descrição e motivo do Desvio:        

Relação de documentos não entregues:       

 

 

 

_____________________________________ 

Coordenador Regional 

Cidade, dia / mês / ano 
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ANEXO III 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ORGANIZACIONAL 
 

 

Declaramos para os devidos fins que a empresa ______________________________, inscrita no 

CNPJ nº____________________________, autoriza a utilização de sua imagem, para divulgação 

no âmbito do  projeto INOVA Talentos, sem ônus para as entidades do Sistema Indústria e para 

o referido projeto, estando ciente e de acordo que a mesma seja veiculadas em folhetos, 

relatórios e demais materiais impressos e também por outros meios de transmissão, utilizados 

pelas instituições do Sistema Indústria no território nacional ou ainda para veiculação em 

folhetos que poderão ser levados em viagem ao exterior. 

 

Nome da Empresa:___________________ 

Representante Legal: _________________________________ 

RG: ________________________________________________ 

Data: _____________________________________________ 

Local:_____________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________ 
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ANEXO IV 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PESSOAL 

 

Eu ________________________________, CPF nº _____________________________, declaro 

para os devidos fins que autorizo a utilização de minha imagem, para divulgação no âmbito do  

projeto INOVA Talentos, sem ônus para as entidades do Sistema Indústria, estando ciente e de 

acordo que as mesmas sejam veiculadas em folhetos, relatórios e demais materiais impressos e 

também por outros meios de transmissão, utilizados pelas instituições do Sistema Indústria no 

território nacional ou ainda para veiculação em folhetos que poderão ser levados em viagem ao 

exterior. 

 

Data: _____________________________________________ 

Local:_____________________________________________ 

Nome completo: ____________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO 1 – AVALIAÇÃO DO BOLSISTA 

 
 

 

Nome do bolsista:  

UF:   

 

AVALIAÇÃO DO BOLSISTA SOBRE O PROGRAMA 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
(ver escala) 

MÉDIA 

Desenvolvimento 
Pessoal através do 
Progama 

O Programa foi relevante para meu desenvolvimento.     

Após o programa, me senti mais motivado a alcançar 
meus objetivos pessoais e profissionais. 

  

Após o programa percebi diferença em meu trabalho.   

Sobre o Programa Este programa é diferente de outros que já participei.     

O conteúdo programático enriqueceu meus 
conhecimentos sobe os temas abordados. 

  

Recebi todo o apoio necessário do IEL nos momentos 
em que necessitei. 

  

A infraestrutura do programa foi adequada.   

Ampliei minha rede de relacionamentos.   

 NOTA FINAL:   

 

AVALIAÇÃO DO BOLSISTA SOBRE O TUTOR 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
ver escala 

MÉDIA 

Comportamento O Tutor me incentivou durante todo o programa.     

O Tutor me deu o apoio necessário para o 
desenvolvimento durante o programa. 

  

O Tutor se manteve disponível para o 
desenvolvimento do programa. 

  

Experiência 
Profissional 

O Tutor contribuiu com seu conhecimento e sua 
experiência para meu desenvolvimento. 

    

 
NOTA FINAL: 

  

 

  

Escala de notas: 
Concordo totalmente = 6 

Concordo muito = 5 

Concordo pouco = 4 

Discordo pouco = 3 

Discordo muito = 2 

Discordo totalmente = 1 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO 2 – AVALIAÇÃO DO IEL 
 

Nome do bolsista:  

UF:   

 

AVALIAÇÃO DO IEL SOBRE O BOLSISTA 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
ver escala 

MÉDIA 

Comportamento O bolsista mostrou-se motivado durante todo o 
programa. 

   

O bolsista procurou orientação sempre que necessário 
para o andamento do programa. 

  

O bolsista concluiu todos os cursos referentes ao 
programa. 

  

Relatórios Mensais Os relatórios mensais foram entregues.     

Os relatórios mensais estavam completos.   

Sucesso do Programa O bolsista mostrou progressos em seu 
desenvolvimento profissional ao longo do programa. 

   

O Bolsista fez um bom uso do tempo do programa   

O Bolsista concluiu o programa obedecendo todos os 
critérios estabelecidos. 

  

A performance do bolsista excedeu o esperado.   

 NOTA FINAL:  

 

  
Escala de notas: 
Concordo totalmente = 6 

Concordo muito = 5 

Concordo pouco = 4 

Discordo pouco = 3 

Discordo muito = 2 

Discordo totalmente = 1 
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AVALIAÇÃO DO IEL SOBRE O TUTOR 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
ver escala 

MÉDIA 

Comprometimento e 
Suporte 

O Tutor concluiu os cursos necessários para o programa.    

O Tutor deu suporte quando necessário ao Bolsista.   

O Tutor se manteve à disposição para esclarecer duvidas 
do bolsista. 

  

Motivação Houve por parte do tutor motivação ao bolsista para 
participar e dar continuidade ao programa. 

   

O Tutor demonstrou estar motivado durante o 
programa. 

  

  
NOTA FINAL: 

 

 

AVALIAÇÃO DO IEL SOBRE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
ver escala 

MÉDIA 

Comprometimento e 
Suporte 

A organização incentivou o Bolsista ao longo do 
programa. 

   

A organização deu suporte quando necessário ao 
Bolsista. 

  

A organização deu suporte quando necessário ao Tutor.   

Motivação Houve por parte da organização motivação ao bolsista 
para participar e dar continuidade ao programa. 

   

A organização motiva seus funcionários a participarem 
do programa. 

  

 NOTA FINAL:  

 

  Escala de notas: 
Concordo totalmente = 6 

Concordo muito = 5 

Concordo pouco = 4 

Discordo pouco = 3 

Discordo muito = 2 

Discordo totalmente = 1 
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO 3 – AVALIAÇÃO DO TUTOR 

 

Nome do bolsista:  

UF:   

 

AVALIAÇÃO DO TUTOR SOBRE O BOLSISTA 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
ver escala 

MÉDIA 

Comportamento O bolsista mostrou-se motivado durante todo o programa.    

O bolsista me procurou sempre que necessário para o 
andamento do programa. 

  

O bolsista progrediu bastante desde o início do programa.   

O bolsista mostrou-se proativo.   

Experiência 
Profissional 

O Bolsista utilizou seus novos conhecimentos e 
experiências em sua vida profissional. 

   

 
NOTA FINAL:  

 

AVALIAÇÃO DO TUTOR SOBRE O PROGRAMA 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
AVALIAÇÃO 
ver escala 

MÉDIA 

Desenvolvimento 
Pessoal através do 
Progama 

O Programa foi relevante para meu desenvolvimento.    

Após o programa percebi diferença em meu trabalho.   

Após o programa, me senti mais motivado a alcançar meus 
objetivos pessoais e profissionais. 

  

Sobre o Programa Este programa é diferente de outros que já participei.    

Tive grandes dificuldades de cumprir o programa.   

Tive o apoio necessário durante o programa.   

O programa contribuiu para aumentar meu conhecimento.   

 
NOTA FINAL:  
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ANEXO VIII 

FORMULÁRIO TÉCNICO INDIVIDUAL FINAL DO BOLSISTA 

 

 
O relatório final completo, com o detalhamento da pesquisa, anexos, fotos, produtos e outros 

componentes, deve ser encaminhado ao IEL do respectivo estado.  

Ao IEL Nacional, enviar somente este formulário. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do projeto: 

2. Empresa:     

3. Nome do Bolsista:     

4. Modalidade do Bolsista:     

5. Nome do Tutor:     

6. Chamada:     

 

RESULTADO DO PLANO DE TRABALHO: 

1. Objetivo(s) previsto(s): 
Identificar o objetivo indicado na proposta inicial.  

2. Resultado(s) alcançado(s): 
Indicar os resultados do plano de trabalho (se ele foi totalmente/parcialmente realizado e o porquê), comparando-

os com o que foi previsto no objetivo. 

3. Cronograma traçado/executado: 
Informar se o cronograma foi parcialmente/inteiramente cumprido ou alterado em relação ao que foi proposto 

inicialmente e, caso tenha sido, relatar o motivo da mudança. 
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4. Produto final realizado: 
O produto resultante da bolsa foi o mesmo que o previsto inicialmente? 

(PESQUISA, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO, TESTE, PROTÓTIPO, SOFTWARE e MANUAL). 

Caso tenha sido necessário alterar o produto (em relação ao inicialmente proposto), informar qual o novo produto 

realizado e justificar a alteração. 

5. Pontos positivos/facilidades identificados no desenvolvimento:  

6. Dificuldades identificadas no desenvolvimento: 

7. No caso de desistência, informar a justificativa para esta desistência: 

8. Comentários: 

Assinatura do Bolsista: 

 

Visto do Tutor: 

 

Coordenador responsável no IEL/NR:  

 

 

Data:  
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ANEXO IX 

RELATÓRIO TÉCNICO – PROFISSIONAL DO IEL 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome do Projeto:       

2. Nome da Empresa: 

3. Nome do Tutor:                                                                

4. Nome do Bolsista:       

5. Descrição do Projeto: 

6. Descrição dos Indicadores propostos para o projeto: 

7. Relato sobre plano de trabalho proposto para o bolsista e das competências desenvolvidas: 

8. Relato sobre as visitas realizadas: 

9. Relato sobre a contribuição do bolsista para a empresa, aprendizados e realizações: descrever se 

houve patente gerada, produto disponibilizado ao mercado, contratação, etc.... 
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ANEXO X 

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO FINAL TUTOR 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do Tutor:       

Empresa:                                                               Projeto:       

Bolsista:       

 

QUESTÕES: 

1-O INOVA Talentos agrega valor à carreira do bolsista? 

Sim 
 

Não 
 

Parcialmente 
 

Justifique: 

2-O INOVA Talentos contribuiu, sob algum aspecto, para sua atividade? 

Sim 
 

Não 
 

Parcialmente 
 

Justifique: 

3-O INOVA Talentos constitui-se mecanismo eficiente para a cooperação universidade-empresa? 

Sim 
 

Não 
 

Parcialmente 
 

Justifique: 

4-A metodologia do INOVA Talentos contribuiu para resolver a demanda apresentada pela empresa? 

Sim 
 

Não 
 

Parcialmente 
 

Justifique: 
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5-A empresa contribuiu (interferiu, participou) para o desenvolvimento do plano de trabalho proposto? 

Sim 
 

Não 
 

Parcialmente 
 

Justifique: 

6-Você recomendaria o INOVA Talentos aos colaboradores da empresa? 

Sim 
 

Não 
 

Parcialmente 
 

Justifique: 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Comentários e esclarecimentos sobre as questões anteriores. Indicação dos pontos positivos e das 

limitações do Programa. Sugestões e recomendações. 

 

Tutor: _______________________________________________ 

 

Data: ___/___/___   Assinatura: ____________________________ 
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ANEXO XI                       

CARTA DO TUTOR 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do Projeto:       

Nome da Empresa: 

Nome do Tutor:                                                                

Nome do Bolsista:       

Descrição do Projeto: 

Relato sobre execução do cronograma e indicadores previstos no projeto: 

Relato sobre as contribuições efetivas que o bolsista trouxe à organização: descrever se houve patente 

gerada, produto disponibilizado ao mercado, contratação, etc.... 

Relato sobre as contribuições efetivas que o bolsista trouxe à equipe do projeto: 

Relato sobre o comportamento do bolsista em relação ao programa e às pessoas com as quais se 

relacionou: 

Relato sobre aspectos de desenvolvimento comportamentais e técnicos observados no bolsista: 
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ANEXO XII 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO: ETAPA ESTADUAL 

 
Nome do bolsista:  

UF:  

 

 

 
 

 

Aspectos a serem analisados em

 cada documento

Os documentos são fontes para

 análise do conteúdo

Avaliação do conteúdo

(ver escala)

Roda de competências com as 

mensurações

Carta do tutor

Escala EAD

Formulários

Carta do tutor

Relatório técnico elaborado pelo 

consultor do IEL 

Formulários

Video

Carta do tutor

Relatório técnico elaborado pelo 

consultor do IEL 

Formulário Técnico Individual Final do 

Bolsista 

Video

Carta do tutor

Relatório técnico elaborado pelo 

consultor do IEL 

Nível de inovação do projeto para a organização
Formulário Técnico Individual Final do 

Bolsista 
1 0

Contratação do bolsista

(não obrigatoriamente na empresa que atuou)

Sim = 3

Não = 0
1 0

Nota Final : 0

0

0

0

0

0

Sucesso do Projeto

Comportamentos
 Desenvolvimento do bolsista ao 

longo do Programa 

Desenvolvimento Técnico

Avaliação dos indicadores estabelecidos

Contribuição do projeto para a Organização

Competências 2

3

1

1

3

Escala de notas: 
Excelente: 3 pontos 
Bom: 2 pontos 
Regular: 1 ponto 
Fraco: 0 ponto 

PARA PREENCHIMENTO APENAS CASO O BOLSISTA SEJA SELECIONADO PARA A ETAPA NACIONAL:

Justifique a escolha deste candidato em detrimento de outros, utilize os critérios acima e acrescente outros pontos de destaque percebidos que fizeram com que os 

candidatos se destacassem perante os demais candidatos.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
CATEGORIA ARTIGO DESTAQUE 
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ANEXO XIII 

NORMAS PARA A REDAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O CONCURSO 

ARTIGO INOVA TALENTOS 
 
 

1. APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 
 

A apresentação formal dos artigos deve obedecer à ordem descrita a seguir.   
 
Deve ser um relato de pesquisa: investigação baseada em dados empíricos, utilizando metodologia 
científica. O artigo deve conter: 

1. Título 
2. Resumo 
3. Introdução ao problema 
4. Objetivos 
5. Método 
6. Resultados 
7. Discussão 
8. Considerações finais 
9. Referências Bibliográficas.  

 
Máximo de 50.000 caracteres (incluídos os caracteres em branco e todas as partes do manuscrito, 
excluindo-se deste cômputo as folhas de rosto).  
 
Utilize Microsoft Office Word ou editor de texto afim, seja econômico na utilização de comandos, 
limitando-se ao número de caracteres, incluídos os caracteres em branco. Os trabalhos devem ser 
digitados em fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 (incluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências) numeradas no alto da página, à direita. Não utilize negrito, aspas, marcas d’água ou 
outros recursos que podem tornar o texto visualmente atrativo, mas que trazem problemas sérios 
para a editoração.  

 
2. PARTES DO ARTIGO 

 
2.1. Folha de Rosto  

1. Título em português. O título deve ser pertinente, claro, explicativo e criativo. Deve informar ao 
leitor o objetivo do artigo. Não deve incluir nomes de cidades, países, ou outras informações 
geográficas. Subtítulos devem ser utilizados apenas quando complementam o título. 

2. Nome do autor.  
3. Afiliação institucional do autor (incluir o nome da universidade, cidade, estado e país). 
4. Nota de rodapé com endereço completo do autor (incluir CEP, telefone, fax). 
5. E-mail do autor. 
6. Nota de rodapé com agradecimentos a colaboradores, caso necessário. 
7. Informações sobre o autor (três a seis linhas). 
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2.2. Folha contendo Resumo, Abstract e Palavras-chave 
 

O Resumo deverá ter até 120 palavras, em parágrafo único. Utilize algarismos arábicos e não 
inclua referências bibliográficas. Em casos de relatos de pesquisas, o resumo precisa apresentar 
de forma sucinta os objetivos, método e principais resultados. O objetivo deve ser claro, 
informando, caso seja apropriado, qual o problema e as hipóteses do estudo. Para os relatos de 
pesquisa, o método deve oferecer informações breves sobre os participantes, instrumentos e 
procedimentos especiais utilizados. Apenas os resultados mais importantes, que respondem aos 
objetivos da pesquisa, devem ser mencionados no resumo.  
 
Palavras-chave em português (no mínimo três e no máximo cinco, em letras minúsculas e 
separadas por ponto e vírgula). 
 
 Folha contendo Abstract 
Em inglês, compatível com o texto do resumo. O abstract deve obedecer às mesmas 
especificações para a versão em português, seguido de Keywords, compatíveis com as palavras-
chave. 

 
2.3. Corpo do texto 

 
Esta parte do artigo deve começar em uma nova página, seguindo a sequência a seguir: 

 
1. Introdução ao problema 
2. Objetivos 
3. Método 
4. Resultados 
5. Discussão 
6. Considerações finais 
7. Referências Bibliográficas 

Não inicie uma nova página a cada subtítulo, separe-os usando uma linha em branco. Os 

subtítulos devem ser centrados no texto.  

É importante que o texto seja organizado de uma forma que torne fácil o reconhecimento, sendo 

sinalizado por um sistema de títulos e subtítulos que reflitam sua estrutura.  

O texto deve ser escrito seguindo as normas da ABNT. A utilização das normas será um ponto 

de avaliação. 

 
2.4. Referências Bibliográficas 

 
As referências utilizadas devem ser coerentes com o fundamento teórico-metodológico do 
trabalho. 
Será bem vista a utilização de bibliografia atual (pelo menos 30% da bibliografia deve datar dos 
últimos cinco anos) e a utilização de artigos acadêmicos nacionais e internacionais.  
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ANEXO XIV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

AUTOR PRINCIPAL 

Nome:  

Endereço particular:  

E-mail particular:  

Telefone residencial:  

Telefone celular:  

Telefone comercial:  

Endereço comercial:  

E-mail comercial:  

  

DEMAIS AUTORES 

Nome:  

E-mail particular:  

Telefone residencial:  

Telefone celular:  

Nome:  

E-mail particular:  

Telefone residencial:  

Telefone celular:  

Nome:  

E-mail particular:  

Telefone residencial:  

Telefone celular:  

Nome:  

E-mail particular:  

Telefone residencial:  

Telefone celular:  

Nome:  

E-mail particular:  

Telefone residencial:  

Telefone celular:  
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ANEXO XV 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – ARTIGO INOVA TALENTOS 
 

 

  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - ARTIGO INOVA TALENTOS

Título do Artigo:

Nome do bolsista:

UF:

CATEGORIA DESCRIÇÃO
AVALIAÇÃO

ver escala

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DE MELHORIA

opcional

O tema é atual, relevante e oportuno, apresentando claro 

interesse para pesquisadores da área de inovação.

O tema é original.

O titulo está adequado.

Disperta interesse para a leitura.

O resumo e o abstract apresentam uma boa ideia do artigo 

como um todo.

Estrutura do resumo está correta (objetivo, métodos e 

principais resultados).

PALAVRAS CHAVE As palavras chave estão bem relacionadas ao tema.

A abordagem geral é criativa.

A estrutura do texto é clara e adequada a um trabalho 

científico.

A linguagem é clara e concisa.

A leitura é fluida e agradável.

A organização do texto está clara.

Os aspectos gramaticais da Língua Portuguesa estão 

util izados adequandamente.

O trabalho apresenta um quadro teórico bem definido e 

articulado.

O desenvolvimento teórico está bem estruturado.

Os principais conceitos estão apresentados com 

consistência.

O estado da arte sobre o assunto é apresentado na revisão 

da literatura.

O texto traz obras relevantes sobre o tema.

A pesquisa está embasada em artigos científicos sólidos.

As hipóteses ou proposições são colocadas de forma 

lógica.

As hipóteses conversam com a teoria apresentada.

São apresentadas definições operacionais para os 

constructos.

Os dados util izados (observações, variáveis, construtos) 

são adequados para se testarem as hipóteses.

As escalas apresentadas são escalas validadas.

O estudo possui validade interna (validade do constructo 

e validade da pesquisa).

As técnicas util izadas foram empregadas de forma correta.

Os resultados são apresentados de forma a clara e 
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Há sugestões para estudos futuros.

Há implicações práticas para util ização dos resultados 

em organizações públicos ou privado.

O trabalho representa contribuição para inovação.

O trabalho permite que estudos subsequentes tragam 

validade externa a ele.

NOTA FINAL:

PONTOS FRACOS DO ARTIGO

PONTOS FORTES DO ARTIGO

COMENTÁRIOS GERAIS
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UF:
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As técnicas util izadas foram empregadas de forma correta.

Os resultados são apresentados de forma a clara e 
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Os resultados apresentados são coerentes, considerando-

se ou controlando-se explicações alternativas.

Há consistência na análise dos dados.

A análise é realizada através do resgate dos principais 

conceitos apresentados.

A conclusão é coerente, clara e objetiva.

Há sugestões para estudos futuros.

Há implicações práticas para util ização dos resultados 
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O trabalho representa contribuição para inovação.
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NOTA FINAL:

PONTOS FRACOS DO ARTIGO

PONTOS FORTES DO ARTIGO

COMENTÁRIOS GERAIS

Nome:                                                                                                                                                                                 

Titulação:                                                                                                                                                                                         

Curriculo Resumido: 

Endereço para envio de 

certificdo de participação:

ASPECTOS METODOLÓGICOS

RESULTADOS

RESUMO/ABSTRACT

ASPECTOS TEXTUAIS

TEMA

ANÁLISE DOS DADOS

CONCLUSÃO

CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA

DADOS PESSOAIS

TITULO

COMENTÁRIOS FINAIS

ASPECTOS TEÓRICOS

HIPÓTESES

Escala de notas:
Concordo totalmente = 6
Concordo muito = 5
Concordo pouco = 4

Discordo pouco = 3
Discordo muito = 2
Discordo totalmente = 1



 
 

37 
 

ANEXO XVI 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PESSOAL 

 
 
Eu ________________________________________________________, CPF número 

______________________________________________, declaro que autorizo a utilização de 

minha imagem pessoal, para divulgação no âmbito do  projeto INOVA Talentos, sem ônus para 

as entidades do Sistema Indústria, estando ciente e de acordo que as mesmas sejam veiculadas 

em folhetos, relatórios e demais materiais impressos e também por outros meios de transmissão, 

utilizados pelas instituições do Sistema Indústria em território nacional e internacional. 

 

Data:_______________________________________ 

Local: _______________________________________ 

 

 

______________________ 

Assinatura 
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ANEXO XVII 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO 

 
 
Eu ___________________________________________, CPF Nº__________________, declaro 

que autorizo as entidades do Sistema Indústria a publicarem artigo de minha autoria para 

divulgação e publicidade do projeto INOVA Talentos. Declaro-me titular de todos os direitos 

autorais sobre o material objeto desta autorização estando ciente e de acordo que o artigo, ou 

parte dele, seja publicado em book, revista eletrônica, em folhetos, relatórios e demais materiais 

impressos e também por outros meios de transmissão, utilizados pelas instituições do Sistema 

Indústria em território nacional e internacional. 

 

Data:_______________________________________ 

Local: _______________________________________ 

 

 

______________________ 

Assinatura 
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ANEXO XVIII 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES E DADOS 

 
 
Pelo presente instrumento particular de contrato, as PARTES: 
 
(I)   _________________, pessoa física, CPF Nº  _________, membro do  _______ (Comitê de Avalição 
Estadual ou Comitê de Avaliação Nacional), endereço ________________;  
 
 
(II) O INSTITUTO EUVALDO LODI - ________ inscrito no CNPJ/MF sob nº ____________, com sede na 
____________________, representado por ________________, cargo ____________, CPF nº 
_________________, doravante denominado IEL/___ 
 
 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
Considerando que as Partes participaram da processo de avaliação – doravante denominado NEGÓCIO - 
para reconhecimento e premiação no âmbito do Programa Inova Talentos, doravante referido 
simplesmente PREMIAÇÃO e que as informações fornecidas por uma parte a outra, para fins da execução 
da PREMIAÇÃO, são privilegiadas e absolutamente sigilosas; 
 
As PARTES resolvem, de comum acordo, subscrever o presente ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE nos 
seguintes termos: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente acordo tem por objeto a manutenção do sigilo das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
reveladas por uma Parte (Parte Divulgadora) à outra (Destinatário), ou de qualquer modo obtida pelas 
Partes em razão do NEGÓCIO, resguardando a Parte Divulgadora quanto à titularidade dos direitos de uso 
das informações e do material concedidos e estabelecendo obrigações de sigilo e procedimentos próprios 
para esse fim que deverão ser observados pelo Destinatário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
2.1 Para os fins do presente ACORDO e dos demais instrumentos e documentos relacionados à 
PREMIAÇÃO, consideram-se INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS todas as informações e/ou materiais que 
sejam divulgados de uma Parte à outra, ou a que as Partes tenham acesso em decorrência deste ACORDO 
ou do NEGÓCIO e que não sejam de conhecimento público, incluindo, mas não se limitando, aquelas que 
façam referência ao histórico, operações, vendas, marketing, fórmulas, procedimentos de fabricação, 
especificações técnicas, patentes, dados, programas de computador, desenhos, aspectos legais e a 
situação econômica e financeira das PARTES, incluindo documentos, arquivos, relatórios financeiros, 
informações contábeis, contratos, informes, memorandos e qualquer outro tipo de informação 
relacionada às PARTES, sejam elas expressamente designadas como confidenciais ou não e quer sejam 
transmitidas oralmente ou através de meios físicos, magnéticos, eletrônicos ou quaisquer outros. 
 
2.2 Não se consideram INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS aquelas que: 

i. Sejam ou tornem-se publicamente disponíveis por outro modo que não através de violação do 
presente ACORDO (incluindo, sem limitação, quaisquer informações protocoladas ou 
arquivadas junto a agências governamentais sem requisição de sigilo e disponíveis ao público);  

ii. Sejam do conhecimento ou estejam na posse do Destinatário à época da comunicação;  
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iii. Tornem-se conhecidas ou entrem na posse do Destinatário através de terceiro, que o 
Destinatário razoavelmente julgue não estar sob qualquer obrigação de confidencialidade para 
com a Parte Divulgadora, e julgue ser legalmente possuidor de tais informações; 

iv. Sejam desenvolvidas pelo Destinatário independentemente de quaisquer revelações feitas 
previamente pela Parte Divulgadora ao Destinatário. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DE SIGILO 
3.1. O Destinatário deverá utilizar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS obtidas em razão do NEGÓCIO única 
e exclusivamente para os fins do mesmo, não podendo, desta feita, usá-las para finalidade diversa e/ou 
cedê-las ou divulgá-las a terceiros, pelo prazo previsto na Cláusula Oitava deste ACORDO. 
  
3.2. As Partes se responsabilizam pelos atos de seus funcionários, prepostos e/ou prestadores de serviço 
sub-contratados, relativamente às obrigações de sigilo assumidas através deste ACORDO sem prejuízo, 
todavia, de eventual ação regressiva a ser interposta em desfavor do responsável.  
 
3.3. As Partes deverão garantir que as informações que receber estejam totalmente protegidas contra 
uso indevido e/ou de divulgação não autorizada, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer 
prejuízo direto incorrido pela outra Parte em razão da divulgação destas informações, seja a que título 
for. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
4.1. A partir do recebimento ou obtenção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, o Destinatário fica obrigado 
ao seguinte: 

i. Manter absoluto sigilo sobre as referidas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, preservando a 
incolumidade, segurança e estrita confidencialidade das mesmas; 

ii. Adotar todas as medidas necessárias à guarda, proteção e fiscalização das INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS que lhe forem confiadas para a utilização por seus funcionários, prepostos 
e/ou sub-contratados. 

iii. Impedir toda e qualquer forma de cessão, transferência, divulgação, e/ou duplicação, no todo 
ou em parte, das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo quando houver prévia e expressa 
autorização da Parte Divulgadora.  

iv. Não reproduzir, copiar, duplicar, reter e/ou utilizar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS para fim 
diverso do estabelecido no NEGÓCIO, bem como não permitir a divulgação das mesmas para 
terceiros, através de qualquer tipo de mídia, a quem quer que seja, exceto com a expressa 
anuência da Parte Divulgadora. 

v. Devolver à Parte Divulgadora todo o material que lhe tiver sido disponibilizado para execução 
do objeto do NEGÓCIO inclusive cópias de segurança (‘back-ups’) que porventura tenham sido 
feitas, além de inutilizar, eliminar, deletar e/ou apagar todo e qualquer tipo de registro desse 
material que exista no arquivo interno, depois da sua utilização, permitindo-se, nestes últimos 
casos, a conferência de representante da Parte Divulgadora. 

vi. Informar imediatamente à Parte Divulgadora qualquer apropriação indébita ou uso indevido 
de INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL que lhe tenha sido fornecida. 

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE 
5.1 As Partes deverão ressarcir todo e qualquer prejuízo ou dano, direto ou indireto, material ou moral, 
causado a outra Parte, comprovadamente resultante da inobservância de qualquer condição estabelecida 
no presente ACORDO. 
 
5.2. As Partes não responderão pelos danos e prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
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5.3. As Partes também não responderão por eventuais danos e prejuízos advindos de informações 
publicadas com autorização prévia da outra Parte.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO COMPULSÓRIA 
6.1 Caso o Destinatário seja compelido a divulgar qualquer Informação Confidencial em razão de ordem 
de um tribunal competente, agência administrativa ou órgão governamental o Destinatário deverá (i) 
restringir a divulgação da Informação Confidencial estritamente ao que for solicitado pela autoridade 
judicial ou administrativa, preservando-a ao máximo e (ii) notificar a Parte Divulgadora, previamente ao 
fornecimento de qualquer informação, para que esta possa adotar as medidas necessárias para 
resguardar-se dos efeitos advindos da divulgação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO 
7.1. Configurado qualquer indício de utilização indevida e/ou de divulgação não autorizada do todo ou de 
parte de qualquer informação e/ou material, pelo Destinatário, a Parte Divulgadora poderá optar pelo 
encerramento ou rescisão deste ACORDO, de pleno direito.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO  
8.1. As obrigações aqui previstas subsistirão pelo período de 5 (cinco) anos a partir do encerramento do 
NEGÓCIO relativamente a todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. 
 
8.2 Caso o NEGÓCIO não se concretize, por qualquer razão e a qualquer tempo, as obrigações de 
confidencialidade subsistirão pelo período de 05 (cinco) anos a contar da assinatura deste ACORDO.  
 

Cláusula Nona – DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. As Partes reconhecem que a violação das obrigações de confidencialidade estabelecidas no presente 
instrumento pode ocasionar danos irreparáveis à outra Parte, razão pela qual desde já concordam que a 
Parte que constatar qualquer divulgação não autorizada poderá, ao propor ações judiciais para a 
indenização pelos danos causados, pleitear medidas de natureza cautelar visando resguardar seus 
direitos.  
 
9.2 O presente ACORDO não poderá ser cedido ou transferido pelas partes, total ou parcialmente, sem a 
prévia e expressa concordância da outra parte. 

9.3 O presente ACORDO não cria entre as Partes qualquer outro vínculo, responsabilidade ou obrigação 
relativamente ao NEGÓCIO, além daquelas aqui contraídas. 

9.4 O recebimento, pelas PARTES, de qualquer informação em decorrência deste ACORDO ou do NEGÓCIO 
não implica na concessão ou reconhecimento de qualquer direito sobre a mesma. 

9.5 A omissão ou tolerância, por qualquer das partes, em exigir o estrito cumprimento dos termos ou 
condições ora contratados não constituirá novação ou renúncia dos direitos aqui estabelecidos, os quais 
poderão ser exercidos pela Parte integralmente a qualquer tempo.  

9.6 Caso qualquer das disposições aqui previstas seja declarada nula ou ineficaz por autoridade 
competente, esta será desconsiderada nos termos do presente instrumento, continuando as demais 
plenamente válidas e eficazes. 

9.7 As partes declaram que a celebração do presente instrumento dá-se de livre e espontânea vontade, 
sendo que os seus termos foram devidamente discutidos e entendidos, conforme as regras de probidade 
e de boa-fé que regem as relações contratuais.  

9.8 Pelo presente instrumento ficam obrigadas as Partes, seus sucessores e cessionários. 

9.9 Fica eleito o Foro de Brasília, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste contrato. 
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E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. 
 
 
XXXXXXXXX, xx de xxxxxxxx de 2016 
 
 
 
______________________________________ 
MEMBRO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
INSTITUTO EUVALDO LODI – NACIONAL 
 
 
 
 
Testemunhas:   
 
 
 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Nome:      Nome:  
RG.:       RG:  
CPF.:       CPF:  
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ANEXO XIX 

CONTATOS INOVA TALENTOS 

Núcleo 
Regional 

Nome Telefone E-mail Endereço 

IEL/AC Maria Estela Silva Oliveira (68) 3212-4276 estela.oliveira@ielac.org.br  

Av. Ceará, 3727 – Floresta 
69918-108 - Rio Branco-AC 

IEL/AL Eliana Sá (82) 2121-3085 eliana.sa@fiea.org.br 

Av. Fernandes Lima, 385, Ed. Casa da 
Indústria Napoleão Barbosa – Farol 
57055-902 Maceió-AL  

IEL/AM Dilcilene Marinho Soares (92) 2125-8817 dilcilene.soares@iel-am.org.br 

Av. Joaquim Nabuco, 1919, 2º andar 
Ed. Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas – Centro 
69020-031 Manaus-AM 

IEL/BA Sandra Pasta (71) 3343-1384 inovatalentos@fieb.org 

Gerência de Desenvolvimento de 
Carrerias 
R. Edístio Pondé, 342, Stiep,  
41770-395 Salvador-BA 

IEL/CE Luiz Alvez da Silva (85) 3421-6531 lasneto@sfiec.org.br 
Av. Barão de Studart, 1980 - Aldeota -  
60120-024 Fortaleza-CE 

IEL/DF William de Freitas Lima (61) 3326-9754 inovatalentos@ieldf.org.br 
SIA Trecho 3, Lote 225, Ed. Federação 
das Indústrias do Distrito Federal 
71200-030 Brasília-DF  

IEL/ES José Vieira Neto (27) 3334-5747 jvieira@findes.org.br 

Núcleo de Inovação FINDES - 
InovaFINDES  
Av. Nossa Senhora da Penha, 2053,  
2º andar – Ed. FINDES - Santa Lúcia 
29056-913 Vitória-ES 

IEL/GO  Lidiane Monteiro (62) 3216-0332 lidiane.iel@sistemafieg.org.br 
Rua 200 nº 1121 Ed. Pedro Alves de 
Oliveira, Setor Leste Vila Nova – 74645-
100 Goiânia-GO 

IEL/MA Adeyane Oliveira  (98) 3212-1821 adeyaneoliveira@fiema.org.br 

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - 1º 
andar - Casa da Indústria Albano Franco 
– Retorno da COHAMA – Prédio da 
FIEMA 
65.060-64 São Luís-MA  

IEL/MG Welbert Luiz Silva (31) 3489-2090 
wsilva@fiemg.com.br 
 

Av. José Cândido da Silveira, 2000 – 1º. 
Andar – Horto – Belo Horizonte-MG 
CEP: 31035-536 

IEL/MS Luis Alberto Pereira (67) 3044-2127 luisalberto@ms.iel.org.br 
 Avendida Afonso Pena nº 1031 – 
Anambai – Cep.: 79005-000 Campo 
Grande-MS 

IEL/MT Antônio Neto (65) 3611-1664 curso1@ielmt.com.br 
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 
4193 - Bosque da Saúde 
78055-500 - Cuiabá-MT 

IEL/PA Ivone Braga (91) 4009-4731 ivone.braga@iel-pa.org.br  
Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 Bl A, 
1º andar – Nazaré 
66035-190 Belém-PA 

IEL/PB Paulo de Tarso Muniz 
(83) 2101-5358 
(83) 2101-5378 

paulo@ielpb.org.br 

R. Manoel Gonçalves Guimarães, 195  
Ed. Agostinho Veloso da Silveira –  
José Pinheiro 
58407-363 Campina Grande-PB. 

IEL/PE Silviane Melo  (81) 3334-7015 smelo@ielpe.org.br 
Av. Lins Petit, 18º andar - Boa Vista 
50070-230 – Recife-PE 

IEL/PI Maria Rebello 
(86) 3218-3000 
ramal: 260 

maria@iel-pi.com.br 

Av. Ind. Gil Martins , 1810 Bairro 
Redenção  Edifício Albano Franco  
2º  andar sala 01 - CEP 64017-650  
Teresina - PI 

IEL/PR Lucimara do Nascimento (41) 3271-7950 lucimara.nascimento@ielpr.org.br 

IEL Campos da Indústria 
Av. Comendador Franco, 1341 
Jardim Botânico 
80215-090 Curitiba-PR 

IEL/RJ Lívia Souza (21) 2587-1300 lissouza@firjan.org.br  
Rua Maris e Barros, 678 bloco 1, 3º 
andar- Tijuca 
20270002 Rio de Janeiro /RJ 

mailto:estela.oliveira@ielac.org.br
mailto:eliana.sa@fiea.org.br
mailto:dilcilene.soares@iel-am.org.br
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IEL/RN Kesiane Santana (84) 3204-6302 kesianesantana@rn.iel.org.br 
Av. Senador Salgado Filho, 2860, 1º 
andar – Lagoa Nova 
59075-900 Natal-RN 

IEL/RO Maria de Nazaré Viana (69) 3216-3492 maria.nazare@fiero.org.br 

R. Rui Barbosa, 1112 – Arigolândia 
76801-186 Porto Velho - RO 

IEL/RR Karina de Almeida (95) 3621-3571 coord_pdp@ielrr.org.br  
Av. Capitão Julio Bezerra, 363 - Centro 
69301-410 Boa Vista-RR 

IEL/RS Amanda Mendonça (51) 3347-8961 amanda.silva@ielrs.org.br 

Av. Assis Brasil, 8787, Sarandi 
91140-001Porto Alegre-RS 

IEL/SC Lourenço Salles (48) 3332-3063 lourenco.salles@ielsc.org.br 
Rod. Admar Gonzaga, 2765 – Itacorubi 
88034-001 Florianópolis-SC 

IEL/SE Érika Santana  (79) 3226-7418 erika.santana@fies.org.br  
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n 
Ed. Albano Franco - Capucho 
49081-015 Aracaju-SE 

IEL/SP Martina Brumano  (11) 3040-3868 t-martina.pereira@cni.org.br 
R. Surubim 504, Cj. 72 - Brooklin Novo 
04571-050 São Paulo-SP  

IEL/TO Ilana Farias de Oliveira (63) 3228-8854 ilanafarias@fieto.com.br 

Quadra 104 Sul, Rua SE 03 Lote 29, 
Ed.Armando Monteiro Neto 
77020-016 Palmas-TO 

 

mailto:maria.nazare@fiero.org.br
mailto:amanda.silva@ielrs.org.br
mailto:ilanafarias@fieto.com.br

