
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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RESULTADO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS JUNTO AO IFES 

Avaliação de pedido da empresa LeanOn Systems LTDA-ME enviada no dia 04/03/2020 com os 

seguintes dados: 

Título do projeto:  Melhoria contínua organizacional, de uma fábrica de software, por meio da 

análise de dados e visão sistêmica organizacional. 

Objeto:  O projeto tem como objetivo pesquisar como a integração dos conceitos de Data-Driven 

Decision Making e de Sistemas Complexos e Adaptativos (Complex Adaptative System – CAS) 

podem propor um conjunto de ações de melhoria contínua (e.g., programas, projetos e cultura) em 

uma empresa de desenvolvimento de software. 

Coordenador da Parceria: Paulo Sérgio dos Santos Júnior 

Grupo de pesquisa: Data Science and Complex Networks  

Linha de pesquisa: Sistemas Complexos 

 

T1 - Critérios de avaliação da estrutura técnica e metodológica da proposta: 

Item solicitado Pontos Peso 

a. Aderência da proposta aos objetivos e diretrizes do presente Edital e suas 

Especificações Complementares. 
2 5 

b. Clareza da proposta metodológica para o desenvolvimento dos objetivos do projeto. 1 5 

c. Previsão de instrumentos de registro, monitoramento e sistematização das ações 

executadas. 
0 5 

d. Potencial de desenvolvimento de invenção com proteção intelectual. 1 5 

e. Aderência e adequação da proposta orçamentária para execução das ações 2 5 

Pontuação Obtida   30 

 

No dia 23/03/2020, a Comissão Primária de Avaliação se reuniu e avaliou que a submissão está conforme as 

regras do edital e que dada a pontuação obtida, considera-se aceita a manifestação de interesse da empresa 

LeanOn Systems LTDA-ME e assim, a proposta pode seguir para a sua formalização. Embora, a Comissão 

ressalta que os itens b. e c. da avaliação devem estar mais claros no documento final da proposta para 

formalização. 

 

Comissão Primária de Avaliação do Edital de Chamada Pública para manifestação de Interesse para 

Realização de Desenvolvimento de Projetos junto ao Ifes Campus Serra 

 


