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O QUE É?

O Prêmio ANGRAD é uma iniciativa promovida pela
Associação Nacional dos Cursos de Graduação em
Administração – ANGRAD e tem por objetivo reconhecer as
Instituições de Ensino Superior -Coordenadores, Docentes e
Discentes - que têm inovado no processo de ensino e
aprendizagem nos Cursos de Administração.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Gestores Acadêmicos (Reitores, Diretores); Coordenadores de
Curso de Administração; Chefes de Departamento; Docentes e
Discentes dos Cursos de Administração de todo o país podem
participar do prêmio, desde que tenham implementado
Experiências Inovadoras (finalizadas ou em andamento) em sua
IES e que tenham alcançado mudança substantiva, quantitativa
e qualitativa, no processo de ensino e aprendizagem em
Administração, ao longo de, pelo menos, 2 anos*.
*A pessoa responsável pela inscrição no Prêmio ANGRAD é o (a) Coordenador (a) de
Curso de Administração ou outra pessoa cujo cargo seja equivalente.

QUAIS SÃO AS CATEGORIAS?
As experiências inovadoras de Ensino e Aprendizagem serão
analisadas, região a região do país, respeitando-se a diversidade
de contextos sociais, políticos, culturais e econômicos locais em
3 categorias:
 INSCRITOS (sem limite de participantes);
 FINALISTAS - 24 IES;

 PREMIADOS - 12 IES.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO?
O período de inscrições será das 8h do dia 12 de março de 2018
até 23h59 do dia 21 de maio de 2018 (horário de Brasília-DF). A
inscrição deverá ser realizada por meio do sistema de inscrição
online disponível no endereço eletrônico –
https://goo.gl/forms/aGxnXTS0SgXGSyfs2.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO?
O processo de inscrição implica em três tipos de documentação:
1. A primeira documentação refere-se no preenchimento da
ficha de inscrição no link:
https://goo.gl/forms/aGxnXTS0SgXGSyfs2

2. A segunda documentação consiste no preenchimento de
formulário sobre a iniciativa inovadora de ensino e
aprendizagem, formulário de participação, fotos e imagens,
logomarca da IES no link:
https://goo.gl/forms/zakpq4cKurnjIONw1
3. A terceira se refere ao comprovante do pagamento realizado
no site do ENANGRAD 2018

COMO FUNCIONARÁ A AVALIAÇÃO?
As práticas inovadoras serão analisadas e avaliadas pela equipe
técnica da ANGRAD e julgadas por membros do Comitê
Acadêmico* e Estratégico**.
As inovações em ensino e aprendizagem serão avaliadas de
maneira contextualizada, conforme realidade da IES, assim como
da região geográfica de origem, ou seja, serão valorizadas as
experiências que alcançaram resultados, quantitativos e
qualitativos, considerando-se o “antes e o depois” e também
perante a realidade local, interna e externa à IES.
*O Comitê Acadêmico é formado por pesquisadores, das 5 regiões brasileiras, da área de ensino
e aprendizagem em Administração.
**O Comitê Estratégico é formado por Presidentes de Empresas, Diretoria da ANGRAD,
parceiros nacionais e internacionais da ANGRAD.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO*?
Serão atribuídos notas de 5 a 10 considerando-se os seguintes critérios e
pesos:

 Mudança substantiva em relação às práticas anteriores (diferença entre o
“antes e o depois” da implementação da inovação); (25%)
 Método utilizado e Potencial de reprodução: consistência metodológica
da experiência inovadora de ensino e aprendizagem, assim como o
potencial da replicação em outras IES; (30%)
 Inovação da proposta: quanto à concepção da iniciativa, ao processo
*Haverá um bônus de até 10% na nota
empreendido e os resultados alcançados (25%).
final às IES que enviarem suas Reflexões
 Envolvimento de atores: na experiência, de tal forma a ampliar ou sobre o processo de ensino e
consolidar formas de acesso e diálogo entre os participantes; (10%)
aprendizagem para os próximos 20
anos- VER REGULAMENTO.

 Utilização responsável dos recursos: disponíveis, interna e externamente
às IES, ou seja, que estimulam práticas autônomas e que podem vir a ser
autossustentadas. (10%)

COMO É O PROCESSO DE JULGAMENTO?
As experiências inovadoras de ensino e aprendizagem em
Administração, assim como as perspectivas e reflexões, serão
avaliadas em quatro etapas:

1. Validação da Ficha de Inscrição (caráter eliminatório);
2. Análise preliminar e validação da documentação enviada
(caráter eliminatório);

3. Avaliação das práticas pelos Comitês Acadêmico e Estratégico
(caráter classificatório);
4. Definição das
classificatório).

IES

FINALISTAS,

PREMIADAS

(caráter

QUAIS SÃO OS PRÊMIOS?
 Diploma aos FINALISTAS;
 Convite VIP, aos FINALISTAS, para o jantar de gala do ENANGRAD 2018;
 Diploma e reconhecimento público no ENANGRAD 2018 aos PREMIADOS;

 Convite aos PREMIADOS para um painel exclusivo no ENANGRAD 2018;
 Aos PREMIADOS, encontro exclusivo com o Conselho de CEOs da ANGRAD;
 Publicação das experiências inovadoras e reflexões estratégicas dos
FINALISTAS e PREMIADOS;
 Direito de uso da marca “Prêmio ANGRAD” 2018 – durante 12 meses pelos
FINALISTAS e PREMIADOS.
OBS: Haverá certificado de participação para TODOS os inscritos.

ATENÇÃO!!!
O processo de comunicação do Prêmio ANGRAD será
predominantemente eletrônico.

Mais informações e detalhes serão enviadas, GRATUITAMENTE e
sem compromisso, apenas para as Instituições de Ensino que
preencherem o Formulário de Interesse:
https://goo.gl/forms/PZtTp1Is5i8zzhHf2

A exposição das práticas inovadoras de ensino e aprendizagem
premiadas será realizada num painel específico e a Cerimônia de
Premiação ocorrerá durante um jantar de gala. Ambas as atividades
serão realizadas no ENANGRAD 2018 em São Paulo/SP na FECAP
entre 24 e 26 de agosto de 2018.
As Instituições de Ensino que se inscreverem no Prêmio ANGRAD
terão direito à uma inscrição gratuita nesse evento.
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