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Diretrizes  
dos Prêmios de Impacto de Facilitação 

Informações gerais 

Datas 
• Prazo para indicação: domingo, 24 de julho, às 23h00 UTC/GMT.  
• Nenhuma extensão será dada. 
• Informaremos o resultado da sua nomeação em setembro de 2022. 
• Cerimônia de Prêmios de Impacto de Facilitação (online): segunda-feira, 17 de outubro de 2022. 

Regras de elegibilidade 
Os prêmios estão abertos a organizações que se beneficiaram do uso de facilitação em vez de 
empresas ou indivíduos que prestam serviços de facilitação.  

Os facilitadores que trabalharam com a organização estão incluídos na nomeação da 
organização. 

Um representante da organização ou um facilitador envolvido no projeto pode apresentar uma 
nomeação. 

Para ser elegível para um prêmio: 

• a organização deve ser uma entidade reconhecida de acordo com as leis de seu país 
• pelo menos um evento facilitado deve ter sido realizado dentro de 24 meses da data de 

encerramento das nomeações 
• a organização não deve ter recebido um prêmio por nenhum dos eventos facilitados incluídos 

na nomeação 
• qualquer taxa de nomeação aplicável deve ter sido paga. 

Uma área dentro da organização - por exemplo, uma divisão, filial ou seção - só pode enviar uma 
nomeação em um período de nomeação. 

Membros do conselho da IAF, membros da equipe da FIA e avaliadores não são elegíveis para 
receber um prêmio e não devem ser incluídos em uma indicação. 

Taxa de nomeação 
Uma taxa não reembolsável de US$200 é paga quando você envia sua indicação. Você pode 
pagar usando o PayPal ou um cartão de crédito. 

Se um membro da IAF estiver envolvido no projeto e incluído na nomeação, nenhuma taxa de 
nomeação será paga. 
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Avaliação 
Os membros da IAF avaliarão sua nomeação usando os critérios de premiação e a estrutura de 
pontuação. 

As indicações que recebem 70 pontos ou mais recebem um prêmio: 

• Prêmio de Prata 70 a 79 pontos  
• Prêmio Ouro de 80 a 89 pontos 
• Prêmio Platinum de 90 a 100 pontos. 

A pontuação atribuída a uma nomeação é final e não está sujeita a recurso. 

Critérios e quadro de pontuação 

Objetivos 
Os critérios 1 e 2 avaliam até que ponto os objetivos da organização foram alcançados. 

Os objetivos precisam ser sobre impacto; a mudança que a organização queria alcançar. 

Se você incluir mais de um objetivo, precisará fornecer resultados para cada objetivo em sua 
resposta aos critérios 1 e 2.  

Critério 1: Os resultados quantificados demonstram que os objetivos foram 
atingidos 
Os resultados quantificados são resultados medidos do que foi alcançado; a mudança que 
ocorreu. Exemplos incluem: 

• US$5.000 em economia de custos 
• Redução de 30% nas reclamações ou tempos de espera 
• Aumento de 10% na moral da equipe 
• 100 metros cúbicos de material desviado do aterro 
• 80% das partes interessadas aceitaram o resultado de um processo para resolver uma questão 

controversa 
• meta de arrecadar US$30.000 em financiamento alcançado. 

Inclua resultados que sejam relevantes para o objetivo declarado. 

Nota: Se o objetivo era: 

• chegar a um consenso, incluir resultados sobre o que foi alcançado ao chegar a um consenso 
• concordar com um plano, incluir resultados sobre o que foi alcançado com a implementação do 

plano 
• desenvolver capacidade de facilitação, incluir resultados sobre o que foi alcançado com o uso 

da capacidade. 

Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
0  Nenhum resultado quantificado foi fornecido.  
10  Os resultados quantificados demonstram que o progresso foi feito em direção aos objetivos. 
15  Os resultados quantificados demonstram um progresso significativo em direção aos objetivos.  
25  Os resultados quantificados demonstram que os objetivos foram atingidos ou excedidos. 
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Critério 2: Os resultados qualitativos indicam que os objetivos foram atingidos 
Resultados qualitativos são declarações das principais partes interessadas que indicam que os 
objetivos foram alcançados.  

Essas declarações podem ser baseadas em observações de pessoas, experiências ou feedback 
de outros.  

Inclua informações sobre quem está fazendo a declaração em sua resposta.  

Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
0  Nenhum resultado qualitativo foi fornecido.  
8  Os resultados qualitativos indicam que houve progresso em direção aos objetivos. 
12  Os resultados qualitativos indicam que foram feitos progressos significativos em direção aos objetivos.  
15  Os resultados qualitativos indicam que os objetivos foram atingidos ou excedidos. 

Critério 3: O projeto afetou uma parte substancial da organização  
Por "organização" entende-se a parte da organização no âmbito do projeto.  

Por exemplo, toda a organização ou uma área dentro da organização, como uma divisão, filial ou 
seção. 

Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
4  Menos de 10% da organização esteve envolvida ou foi afetada pelos resultados. 
8  Até 50% da organização esteve envolvida ou foi afetada pelos resultados. 
12  Até 80% da organização esteve envolvida ou foi afetada pelos resultados. 
15  Mais de 80% da organização esteve envolvida ou foi afetada pelos resultados. 

Critério 4: A facilitação era parte integrante do projeto 
"Facilitação", atividades relacionadas com as competências essenciais da IAF: 

• A. Criar relacionamentos colaborativos com o cliente 
• B. Planejar processos de grupo apropriados 
• C. Criar e sustentar um ambiente participativo 
• D. Orientar o grupo para resultados apropriados e úteis. 

Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
2  Facilitação contabilizada menos de 15% do tempo dos facilitadores no projeto. 
4  Facilitação contabilizada 15-40% do tempo dos facilitadores no projeto. 
6  Facilitação contabilizada 41-70% do tempo dos facilitadores no projeto. 
8  Facilitação contabilizada mais de 70% do tempo dos facilitadores no projeto. 
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Critério 5: A prática de facilitação foi alinhada com as competências 
essenciais da IAF 

O facilitador principal deve preparar a resposta para este critério. 

Para cada competência principal da IAF, descreva como a competência foi praticada.  

Seja específico: Os principais métodos utilizados incluem (exemplos específicos dos métodos 
utilizados).  

Não fique confuso:  Uma variedade de métodos foi usada. 

Os tipos de comportamentos que indicam que a competência foi praticada são mostrados como 
marcadores em cada competência. 

Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos (para cada competência, 27 pontos no total)  
0  Nenhuma evidência de como a competência foi praticada. 
1  As evidências indicam que alguns aspectos da competência foram praticados.  
1.5  As evidências indicam que todos os aspectos da competência foram praticados.  

Critério 6: A organização nomeada reconhece o poder da facilitação 
Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
0  A organização raramente usa facilitação. 
2  A organização faz algum uso de facilitação. 
3  A organização usa regularmente a facilitação.  
4  A organização usa regularmente a facilitação e tem facilitadores qualificados disponíveis. 

Critério 7: Um facilitador com envolvimento significativo no projeto é um 
membro da IAF 
Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
0  Nenhum membro da IAF estava envolvido no projeto. 
1  Um membro da IAF estava envolvido no projeto, mas não facilitou nenhum evento. 
2  Um membro da IAF esteve envolvido na facilitação de alguns, mas não de todos os eventos realizados. 
3  Um membro da IAF esteve envolvido na facilitação de todos os eventos realizados. 

Critério 8: Um facilitador com envolvimento significativo no projeto possui 
uma credencial IAF 
Quadro de pontuação de avaliação 
Pontos 
0  Nenhum dos facilitadores envolvidos no projeto possui uma credencial IAF. 
1  Um facilitador com uma credencial da IAF esteve envolvido na facilitação de alguns, mas não de todos 

os eventos. 
2  Um IAF Endorsed™ Facilitator esteve envolvido na facilitação de todos os eventos realizados. 
3  Um IAF Certified™ Professional Facilitator esteve envolvido na facilitação de todos os eventos 

realizados. 
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