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OBJETIVOS DO PRÊMIO

O Prêmio Agente de Inovação – Edição 2020 visa, por meio de

reconhecimento, estimular os professores coordenadores de

projetos da Assessoria de Inovação Tecnológica do CEETEPS ao

desenvolvimento da criatividade decorrente das condições

criadas pela necessidade de disseminação de conteúdos que se

referem às melhores práticas em empreendedorismo e inovação

à sociedade em geral e ao próprio corpo acadêmico do

CEETEPS.

Os objetivos dessa premiação são:

a) Estimular os professores que atuam como agentes de

inovação nas Etecs e Fatecs, ao desenvolvimento de ações,

cujos resultados visem à introdução de novidade ou

aperfeiçoamento no ambiente educacional, produtivo e

social contribuindo com o desenvolvimento social e

econômico do Estado de São Paulo e do País;

b) Contribuir para a formação de recursos humanos através da

multiplicação do conhecimento por meio de capacitações

nas regionais visando o desenvolvimento tecnológico e a

inovação;

c) Contribuir para a formação de recursos humanos voltados

ao fortalecimento da capacidade inovadora do Centro Paula

Souza como instituição de Ensino e Pesquisa e Extensão;

d) Estimular a criação de projetos interdisciplinares que visem a

difusão de novas práticas de trabalho e soluções inovadoras

para o ambiente produtivo e o social.
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JUSTIFICATIVAS
A INOVA CPS tem como função precípua mobilizar conhecimento

em prol do desenvolvimento social e econômico do Estado de São

Paulo e do País. É notório que mobilizar conhecimento é um

processo proativo que envolve esforços específicos para a

construção de relações entre geradores de conhecimento e usuários

de conhecimento. O conceito amplo de mobilização do

conhecimento engloba uma variedade de estratégias, incluindo:

• O push do produtor - onde os geradores procuram compartilhar

os seus conhecimentos com os usuários de conhecimento;

• O push do usuário - onde os usuários do conhecimento

procuram informações com os geradores de conhecimento;

• O intercâmbio de conhecimentos entre geradores e usuários;

• A cocriação de conhecimento com a participação de geradores e

usuários.

Essas estratégias podem ser formais ou informais e podem ocorrer

de diferentes formas e em muitos lugares e, é por meio dessas

estratégias que o Professor Coordenador de Projetos - Agente de

Inovação da Assessoria de Inovação Tecnológica do CEETEPS,

deve atuar. Assim, esse reconhecimento é apresentado como forma

de estímulo a tais profissionais, além de fomentar e estimular o

empreendedorismo e a inovação em todo o corpo acadêmico do

CEETEPS.

Essa premiação objetiva criar um indicador humano sobre o olhar da

experiência do Agente de Inovação perante a jornada desenvolvida

no decorrer do semestre ou ano letivo de forma a desenvolvermos a

percepção do quanto o agente de inovação pode impactar

qualitativamente os programas e atividades da Assessoria de

Inovação Tecnológica do CEETEPS.
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MÉTODO DE AVALIAÇÃO

O método de avaliação

para o Prêmio Agente de

Inovação será composto

por duas (2) etapas. Cada

etapa tem a finalidade de

mensurar dados e

indicadores de

desempenho do Agente de

Inovação durante o ano

letivo de 2020.
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ETAPA 1 – Questionário Aplicado

Nesta primeira etapa será aplicado

um questionário para quatro (4)

agentes profissionais das unidades:

Diretor da Unidade, Coordenador

Pedagógico da Unidade, Supervisor

de Unidades de Etec e Gestores

Regionais de Fatecs.

O questionário será composto por

oito (8) questões que abrangem as

ações do agente de inovação no

sentido de medir os impactos

gerados na unidade, a interação

com a comunidade e as ferramentas

de empreendedorismo e inovação

aplicadas.

Após as unidades realizarem suas

avaliações será feita uma média de

todas as respostas que irão compor

a avaliação final relativa ao Agente

de Inovação.

A fórmula de avaliação será: Nota

Questionário = [somatória dos

pontos / nº formulários preenchidos].

Veja a seguir os critérios que serão

pontuados
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Critérios na Etapa 1
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As ações do Agente de Inovação contribuíram para a difusão de ferramentas de 
empreendedorismo em sua unidade?

Com relação à importância do Agente de Inovação, na sua opinião, as ações 
desenvolvidas por ele contribuíram de alguma forma no desenvolvimento social 
da sua unidade escolar?

As ações do Agente de Inovação promoveram atividades que incentivam o 
empreendedorismo, principalmente nas propostas que busquem resolução de 
problemas que contribuam para o desenvolvimento social e econômico, e que 
possibilitem o impacto social?

As ações do Agente de Inovação na unidade promoveram no aluno de maneira 
coletiva ou individual, a autonomia, a responsabilidade, a participação escolar e 
empatia frente aos problemas da sociedade e da escola?

As ações do Agente de Inovação na unidade promoveram no professor, de 
maneira coletiva ou individual, o protagonismo, o interesse em novas 
ferramentas, atividades baseadas em problemas (PBL), conhecimento e senso de 
comunidade, além do reconhecimento da sociedade e da escola?

O agente de inovação propôs/realizou capacitações de interesse da unidade?

O agente de inovação propôs/realizou eventos de hackathons na sua unidade?

O agente de inovação propôs/realizou o curso Escola de Inovadores na sua 
unidade?

http://inova.cps.sp.gov.br/


ETAPA 2 – Votação

Na segunda etapa serão selecionados os cinco (5) agentes

de inovação mais bem pontuados na 1ª etapa. Nessa fase,

as etapas a serem aplicadas são:

a) Os cinco (5) agentes de inovação melhor selecionados

deverão fazer um vídeo e enviar o link do youtube ao e-

mail: gp.inova@cps.sp.gov.br . O vídeo será divulgado

tanto no canal quanto na página oficial da INOVA CPS.

b) A INOVA CPS abrirá votação em sua página oficial.

c) O vídeo será votado por todos os gestores do CEETEPS:

Diretor da Unidade, Coordenador Pedagógico da

Unidade, Supervisor de Unidades de Etec e Gestores

Regionais de Fatecs. Eles deverão usar seus e-mails

oficiais do CPS.

d) Será vencedor o vídeo que obter o maior número de

votos.

e) A Organização se reversa o direito de modificar a

qualquer momento as regras que não estejam previstas.
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CRONOGRAMA

11/11 A 15/11 (23:59)

INSCRIÇÃO

16/11 a 22/11 (23:59).

QUESTIONÁRIO

CLASSIFICADOS

VÍDEO

VOTAÇÃO

RESULTADO

Os Agentes deverão
realizar sua inscrição para 

participar do Prêmio

Questionário aplicado aos 
gestores das unidades de 

ensino

Divulgação dos 5 Agentes 
de Inovação Classificados

24/11 – até as 12:00

24/11 a 26/11 (23:59) Produção e entrega do 
vídeo publicado.

Abertura para votação, 
comunidade Etecs e Fatecs

27/11 a 10/11 (23:59)

11/12
DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO
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Site oficial do Prêmio
http://inova.cps.sp.gov.br

Mais informações e Links que estarão disponíveis
http://inova.cps.sp.gov.br/premio-agente-de-inovação-2020/

Contato

Material produzido exclusivamente para o Prêmio Agente de Inovação – Edição 2020
Todos os direitos reservados © 

gp.inova@cps.sp.gov.br

“Um profissional é uma pessoa que consegue dar 

o melhor de si em um momento no qual ele não se 

sente particularmente assim.”

Alistair Cooke
Jornalista e apresentador do programa “Letter from America”

Durante 58 anos, o programa de rádio de fala mais antigo do mundo
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