
   
 

PRÊMIO LUENNY MORELL DE INOVAÇÃO 
EDUCACIONAL DO ENSINO SUPERIOR EM STEAM 

InnovaHiEd Academy é uma entidade comprometida com a inovação na Educação Superior 
(ES), que tem entre seus princípios promover mudanças e adaptação dos modelos de ensino 
visando aproximar a educação universitária às demandas da sociedade atual. 

O Prêmio Luenny Morell de Inovação Educacional do Ensino Superior em STEAM visa 
reconhecer iniciativas docentes de inovação relevantes no âmbito das ciências, da tecnologia, 
da engenharia, das artes e das matemáticas (STEAM) na comunidade Ibero-americana, que se 
caracterizem por suas significativas contribuições e impactos na ES. 

Com este prêmio, innovaHiEd Academy quer honrar a memória de sua fundadora, Luenny 
Morell, mulher que se caracterizou por sua capacidade de conectar pessoas e entidades em 
prol da evolução da educação, com um impacto verdadeiramente global 

Esta edição do prêmio é organizada pela innovaHiEd Academy, em conjunto com a 
International Federation of Engineering Education Societies (IFEES) e com o capítulo latino-
americano do Global Engineering Deans Council (GEDC Latam), e conta ainda com o apoio do 
CTI Global e do IAOE. 

Nesta primeira edição, serão reconhecidas as iniciativas que se desenvolveram no contexto 
desta situação especial de virtualidade na ES, devido à pandemia COVID-19. 

A iniciativa digna do prêmio Luenny Morell receberá como reconhecimento a retribuição 
financeira de 2.000 USD, bem como a cobertura das despesas associadas com a participação 
no evento de entrega do prêmio a realizar-se durante o WEEF 2021 em Madri, no período de 
15 e 19 de novembro de 20211. 

Elegibilidade 
Podem apresentar-se a esta primeira edição do prêmio Luenny Morell, qualquer iniciativa de 
inovação educacional no campo das STEAM, tanto na graduação como na pós-graduação, que 
tenha sido desenvolvida na modalidade virtual, durante a pandemia da COVID-19, em alguma 
universidade Ibero-americana. 

A iniciativa deve demonstrar sua relação com o campo das STEAM, em consonância com seu 
carácter inovador em relação às metodologias e/ou tecnologias aplicadas, evidenciado pelo 
impacto significativo, passível de ser mensurável neste contexto, durante seu 
desenvolvimento e aplicação. 

Apresentação de candidaturas 
A candidatura ao prêmio Luenny Morell deverá incluir a seguinte documentação: 

- Descrição da iniciativa educacional, incluído metodologias e/ou tecnologias 
aplicadas. 

 
1 Serão cobertos os custos de transporte de uma pessoa em classe econômica de sua residência até Madrid, 
sua inscrição no evento e duas noites de hospedagem. No caso de a conferência ser realizada virtualmente 
devido às limitações derivadas da atual pandemia, apenas o valor do prêmio será entregue por meio de 
transferência bancária. 



   
 

- Contexto do desenvolvimento da iniciativa (universidade, titulação, cursos) 
- Evidência de melhoria educacional evidente e/ou na aprendizagem dos estudantes. 
- Número de pessoas que desenvolveram a iniciativa acompanhado de breve resumo 

curricular de cada uma delas (máximo de 500 palavras por pessoa). 

Toda informação deve ser apresentada em documento no formato PDF, contendo textos, 
imagens e/ou “links” de materiais multimidias adicionais (podcasts, vídeos, animações etc.). 
Estabelece-se o limite de 3.000 palavras, sem considerar os resumos curriculares das pessoas 
envolvidas. O tamanho dos arquivos digitais não deve superar 10 MB. O referido arquivo deve 
ser encaminhado através de formulário próprio disponível no sítio 
https://innovahied.academy/  

Cronograma 
- As aplicações poderão ser apresentadas até 30 de junho de 2021 a través de 

formulário próprio disponível no sítio https://forms.gle/jLdBfgu1euGaeGAQ8     
- As três candidaturas finalistas serão anunciadas em 30 e julho de 2021 
- O vencedor será anunciado em 30 de agosto de 2021 

Critérios para avaliação das candidaturas 
O Prêmio Luenny Morell de Inovação Educacional do Ensino Superior em STEAM da 
comunidade Ibero-americana será decidido por um comité que avaliará cada aplicação 
considerando os seguintes critérios: 

- Contexto da iniciativa de inovação educacional 
o País, universidade, titulação, cursos 
o Âmbito do desenvolvimento e impacto (local, regional, nacional, 

internacional) 
o Relação com a sociedade e/ou com o setor produtivo 

- Impacto educacional 
o Parâmetros indicativos do grau de evolução 
o Indicadores de mudanças provocadas, não apenas na introdução de novas 

metodologias, mas também na aplicação de tecnologias na ES 
o Evidências do impacto nas titulações envolvidas (mudanças de planos de 

estudos, introdução de novas competências etc.) 
- Impacto no setor socioprodutivo relacionado 

o Evidências que indiquem o impacto da iniciativa de inovação na educação, na 
sociedade e no setor produtivo 

o Relação da iniciativa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas 

Comissão Julgadora 
O comité decisório do prêmio Luenny Morell é constituído pelas seguintes pessoas: 

- Adriana Páez Pino (Colômbia) 
- José Roberto Cardoso (Brasil) 
- María Teresa Garibay (Argentina) 
- Natacha DePaola (EUA) 

https://innovahied.academy/
https://forms.gle/jLdBfgu1euGaeGAQ8


   
 

- Waldemar Ramírez Beiso (Puerto Rico) 
- Eduardo Vendrell Vidal (Espanha)2 
- Uriel Cukierman (Argentina)2 
- Hans J. Hoyer (USA)2 

Patrocinadores 
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2 Membros sem voto 


