EDITAL 02/2021 PARA DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO

O Diretor Acadêmico das Faculdades Promove e Kennedy, Prof. Dr. Natanael Átilas
Aleva, no uso de suas atribuições e por intermédio do Núcleo de Inovação e Aprendizagem (NINA),
torna público o presente Edital para inscrições de candidatos para o projeto de inovação continuada,
conforme disposições abaixo.

I - DO OBJETIVO
O edital tem como objetivo delinear e formalizar as atuações relacionadas à inovação
contínua dos estudantes e Alunos(as) Tutores NINA após a formação inicial. Também pretende-se
apontar diretrizes para o desenvolvimento dos trabalhos relativos à inovação dentro da comunidade
acadêmica orientados pelo NINA.

II – PÚBLICO ALVO
Comunidade Acadêmica interna e externa à Instituição de Ensino Superior, em especial
os(as) Alunos(as) Tutores NINA formados bem como os estudantes de graduação e pós-graduação
que desejam desenvolver atuações e processos de inovação dentro dos respectivos campos de
conhecimento. Recebe-se por meio deste edital o(a) estudante que tenha o espírito de inovação e
que queira desenvolver trabalhos focados ou não em uma demanda. Esta demanda pode ser
oriunda de situações problema ou de oportunidades vislumbradas pelo estudante.

III- SOBRE AS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Este edital faz o delineamento de algumas modalidades de participação dos(as)
alunos(as) para descrever as possibilidades de desenvolvimento dos trabalhos bem como
possibilidades de atuação.

É possível escolher uma ou mais modalidades para participar. Também está aberta a
possibilidade de criar novas formas de participação.
As modalidades demonstradas podem se relacionar e um projeto pode se desenvolver
em mais de uma forma.
As atuações podem ser aplicadas em um ou mais princípios de ensino, pesquisa e
extensão. Por exemplo: um projeto pode trabalhar tanto a pesquisa, como a extensão.
É possível desenvolver outra modalidade que não foi descrita neste edital, basta que a
proposta seja formalizada e apresentada ao NINA.
O Quadro 1 apresenta um resumo das modalidades de participação:

Quadro 1- Resumo das modalidades de participação.
MODALIDADE

DESCRIÇÃO

01

MONITOR NA
FORMAÇÃO DO TUTOR
NINA

Quero atuar como Monitor durante a Formação do Tutor
NINA, auxiliando o NINA.

02

APOIO EM
FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS DO
GOOGLE FOR
EDUCATION PARA A
COMUNIDADE
ACADÊMICA

Quero continuar apoiando os estudantes e/ou professores

APOIO EM FERRAMENTA
ESPECÍFICA

Tenho uma ferramenta que sei mais, que eu gosto mais! Então,
quero ser Tutor dela!

03

nas ferramentas que aprendi !

Atuação tradicional dos tutores já trabalhada na Formação de
Tutores NINA.

Estas ferramentas podem ser de sua escolha. Pode ser do Google
ou outra de sua preferência.

Caso deseje ser o apoio de uma ferramenta específica.
Atuação como especialista em alguma ferramenta do Google for

Education ou outra ferramenta de sua preferência.
Você pode escolher uma ou mais ferramentas para ser um Apoio
com o foco nestas ferramentas escolhidas.

04

QUERO ENTRAR EM UM
PROJETO!

[ PROJETOS DE
INOVAÇÃO ]

Alguns projetos já estão em andamento, deseja entrar em algum?

Canvas
OBS Studio
Metodologia Maker
Realidade Virtual e Aumentada
Data Studio

05

QUERO PROPOR UM
PROJETO!

[ PROPOSTA DE PROJETO
]

06

QUERO ENSINAR!

Tenho uma ideia e quero colocá-la em prática!
A sua ideia também pode virar um projeto, vamos propor?

Seu projeto será analisado pela equipe NINA e lhe daremos um
retorno sobre a viabilidade dele.
Quero passar para os outros meu conhecimento ! Fazer lives,
eventos, oficinas, encontros e outros produtos de divulgação
(podcasts,vídeos) !

[ DISSEMINADOR DE
CONHECIMENTO ]

01 - Monitor na Formação do Tutor NINA - Atuação como Monitor dentro do processo
de formação dos(as) novos(as) Tutores(as). Função de acompanhamento das atividades dos novos
inscritos e orientação das possibilidades. Esclarecimento de dúvidas da nova turma.
Exemplo: Mateus acabou de se formar no Programa Tutor(a) NINA e gostaria de
continuar a atuar no ramo da inovação dentro da turma seguinte de estudantes.
02 - Apoio em Ferramentas Tecnológicas – Atuação no apoio a outros(as) alunos(as) e
a professores no desenvolvimento da cultura tecnológica de forma geral. Não é necessário ter
algum(a) professor(a) tutor(a) e o(a) estudante terá o apoio da equipe NINA. Dedicação dentro da
disponibilidade do discente.

Exemplo: João acabou de se formar no Programa Tutor(a) NINA e gostaria de continuar
a atuar no ramo da inovação dentro da Universidade auxiliando a comunidade interna e externa nas
ferramentas do Google for Education.
03 - Apoio em Ferramenta Específica - Atuação no apoio a outros(as) alunos(as) e a
professores no desenvolvimento de alguma ferramenta em específico. Esta ferramenta será de
acordo com a experiência do(a) aluno(a), pode ser aquela em que ele(a) mais goste ou tenha
afinidade para orientar. Não é necessário ter professor(a) tutor(a) e o(a) estudante terá como apoio
a equipe NINA.
Exemplo: Aline se formou no Programa Tutor(a) NINA e se desenvolveu muito nas
Planilhas Google. Ela, então, deseja se tornar uma Tutora especializada em Planilhas.
04 - Projetos de Inovação - O NINA possui alguns projetos ligados à inovação em
andamento. Estes projetos recebem novos estudantes. Veja no formulário e no site a lista dos
projetos já em andamento e se inscreva no que desejar.
05 - Proposta de Projeto – Estudante que possui um assunto de interesse ou um projeto
de desenvolvimento dentro da comunidade, na academia ou fora dela. É possível, desta maneira,
desenvolver um Projeto dentro do campo de conhecimento do estudante. É necessário um(a)
professor(a) que irá acompanhar os trabalhos. Este(a) professor(a) poderá ou não ser do NINA. O
interesse neste caso pode ser além do seu curso de graduação e atender a diversos cursos e áreas
da comunidade (acadêmica ou não).
Exemplo: Pedro gosta muito de Programação e quer desenvolver um projeto para
Aplicativos Google. Ele quer um apoio para este projeto dentro da universidade.
Os ítens abaixo são importantes para o projeto. Caso não souber descrever algum ítem,
o NINA te orientará.
Título:
Estudantes que irão participar do projeto;

Orientador(es) Docentes (Se tiver);
Objetivo;
Metodologia - Materiais Necessários - Descreva sua Estratégia;
Referências (Se tiver);
Resultados esperados;

06 - Disseminador de Conhecimento – Estudante que possui um minicurso ou uma
turma de orientação fixa de assunto determinado. Serão aceitas propostas de Oficinas, Cursos,
Workshops dentro deste tópico. Geralmente, este ponto acolhe estudantes que gostam de
disseminar conhecimentos na comunidade acadêmica ou até fora dela.
Exemplo: Marcio gosta de fazer oficinas online de Google Docs, ele deseja atuar nesta
atividade auxiliando a comunidade universitária.

O Quadro 2 apresenta um detalhamento das características necessárias para a
participação no edital.

Quadro 2 - detalhamento das características necessárias para a participação no edital.

PARA TODAS
AS MODALIDADES
QUAL A NECESSIDADE DE
DEDICAÇÃO PARA AS
ATUAÇÕES?

A dedicação será de acordo com a Equipe e de no
mínimo 02 horas por semana.

QUAIS SÃO OS APOIO
OFERECIDOS ?

O(a) Tutor(a) terá o apoio da Equipe NINA em todas
as fases e atividades.

O QUE POSSO ESPERAR DE
RETORNO?

São vários os retornos do(a) Tutor(a) mas é possível
destacar:
- Certificado de Andamento e Conclusão
- Reconhecimento Institucional
- Desenvolvimento Profissional

QUAL O ALCANCE DA MINHA
ATUAÇÃO ?

As atuações podem ser internas à sua instituição e
também direcionadas à comunidade externa. Você
também pode apoiar um departamento de sua
instituição. Então, é possível trabalhar com os
estudantes,
professores,
administrativos
e
comunidade.

V - PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições ocorrem de forma contínua sendo necessário o envio do formulário de
inscrição pelo link: https://sites.google.com/usu.edu.br/tutorninan2/inicio
Após o envio, aguarde o contato da equipe NINA para o parecer sobre a proposta.

VI – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
- Poderão inscrever-se os(as) alunos(as) regularmente matriculados(as) nos cursos de
graduação da das Faculdades Promove e Kennedy, que estejam em dia com suas obrigações
acadêmicas e financeiras, que não tenham nenhum processo disciplinar que atente contra o código
de ética vigente, conforme Regimento Interno da IES.
- Os(as) alunos(as) interessados(as) devem ter cursado o Programa Aluno(a) Tutor(a)
NINA ou possuir o Certificado Nível 1 do Programa de Certificação Google.

VII – SELEÇÃO
O processo de seleção dos(as) Alunos(as) e projetos compreenderá de:
I. Análise das informações dos(as) candidatos(as) no “Formulário de inscrições”;
II. Análise da Disponibilidade de atendimento.
A confirmação de selecionados no processo será feita por e-mail e os projetos serão
divulgados no site da IES.

VIII - DURAÇÃO DO PROGRAMA
O programa terá duração de 05 meses sendo renovado a cada semestre.

XIX – RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO
Será exigido do(a) aluno(a) um registro mensal das atividades realizadas por meio de um
formulário e um relatório final contendo a relação detalhada das atividades desenvolvidas pelo
mesmo. O relatório final deverá conter as informações necessárias para a documentação de todas
as atividades do estudante.

X - BENEFÍCIOS
Os(as) participantes que cumprirem as etapas e entregarem o Relatório de
Acompanhamento receberão:
- Certificado emitido pelo NINA contendo a descrição das atividades desenvolvidas,
referentes às horas de dedicação.

XI – DISPONIBILIDADE E REGRAS
O desenvolvimento da inovação não gera vínculo empregatício entre aluno(a) e a
Faculdades Promove e Kennedy.

XII - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
O cronograma das atividades segue a programação abaixo, renovada a cada
semestre:
Mês 1 - Lançamento e Divulgação do Edital
Mês 1 - Recebimento e análise das propostas. Envio do Aceite
Mês 2 a 4 - Desenvolvimento do Projeto;
Mês 5 - Confecção e Entrega de Resultados;

Mês 5 - Renovação, Atualização dos projetos e Recebimento dos novos Tutores NINA;

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Direção Acadêmica e pelo Comitê
do Núcleo de Inovação e Aprendizagem (NINA).

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.

_____________________________________
Prof. Dr. Natanael Átilas Aleva
Diretor Acadêmico das Faculdades Promove e Kennedy

