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O Grupo IAG Saúde é uma empresa que se preocupa com o sistema de
saúde brasileiro e com a vida das pessoas.
Somos especialistas em soluções de gestão e tecnologia para
organizações de saúde e em apoiar nossos clientes na entrega de
valor em saúde com resultados assistenciais e econômicos.

Por isso, neste ano, nós do Grupo IAG Saúde estamos
lançando o Desafio SigQuali, cujo objetivo é ajudar
as organizações de saúde a alavancarem seus
resultados por meio da plataforma de gestão da
qualidade na saúde. Afinal de contas, em tempos de
incerteza, é muito importante aprendermos a sermos
inovadores e criativos e, isso inclui, descobrir formas
mais produtivas de utilizarmos as ferramentas que
temos à disposição para facilitar o nosso dia a dia.

Nesse desafio, buscaremos
capacitar os participantes
acerca das possibilidades que o
SigQuali oferece para melhorar
ainda mais a gestão da sua
organização, por meio de
soluções simples, acessíveis,
inovadoras e que geram
resultados.

Você topa?

O DESAFIO
SIGQUALI IRÁ:

01 02

Fortalecer o
conhecimento do
Escritório da Qualidade

Ampliar o conhecimento
de todos que usam a
plataforma na sua
organização

03 04

Te ajudar a construir
engajamento,
alinhando processos
com os profissionais da
sua instituição em
busca de melhoria
contínua

Adotar a estratégia
pedagógica de
gamificação, e assim cada
organização vai envolver o
seu time nesta jornada de
aprendizado

As atividades de
engajamento, alinhamento,
aprendizado e integração
serão pontuadas numa
competição por mais
aprendizado, no qual os
melhores colocados serão
premiados ao fim do
Desafio.

Condições de
participação
Poderão participar do Desafio SigQuali as
organizações convidadas para o programa
e que realizarem a inscrição no prazo
estabelecido. O convite é direcionado para
os profissionais do escritório da qualidade,
gestores, coordenadores e gerentes da
organização. Pode participar também os
convidados individuais de Clínicas,
Consultórios, Laboratórios. Lembrando
que quanto maior for o engajamento da
sua equipe maiores serão as chances de
ganhar.

INSCRIÇÃO

Ao realizar a inscrição, a organização:

Reconhece e declara
automaticamente que aceita as
regras e condições estabelecidas no
Desafio SigQuali;

Autoriza o Grupo IAG Saúde a
publicar e divulgar na página
dedicada ao Desafio SigQuali, bem
como, nos canais de comunicação do
Grupo IAG Saúde (site, blogs, redes
sociais), matérias sobre o programa e
depoimentos recebidos;

Autoriza o Grupo IAG Saúde a
divulgar as informações da iniciativa,
no todo ou em parte, no site
grupoiagsaude.com.br. Para este
processo, o Grupo IAG Saúde fará
todos os esforços para manter a
fidelidade das informações recebidas
através do Formulário de Inscrição,
adaptando, quando necessário, ao
espaço disponível no site.

As inscrições estarão abertas de 15
de junho de 2020 até 29 de junho de
2020, sendo este prazo prorrogável a
critério do Grupo IAG Saúde.

A inscrição do Desafio SigQuali deverá
ser efetuada por meio do site
grupoiagsaude.com.br/desafiosigquali.

Haverá um Formulário de Inscrição,
disponível no site
grupoiagsaude.com.br/desafiosigqua
li. Todos os participantes da
organização deverão realizar a
inscrição individualmente.

No formulário de inscrição, todas as
informações solicitadas devem ser
preenchidas, em caso de dúvida, os
candidatos poderão entrar em
contato com o suporte, por meio do
e-mail suporte@sigquali.com.br.

Não terá limite de participantes por
organização, apenas lembrar de
envolver o Escritório da Qualidade,
gestores, coordenadores, gerentes
dos setores da organização.

A administração deste Desafio
informa que não será fornecido
nenhum tipo de recurso financeiro
para os participantes.

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL

Participante que finalizou todas as tarefas e obteve as maiores pontuações.

1º LUGAR:

• 01 Kindle
• 01 Placa tamanho grande
• Coleção de Brindes Grupo IAG Saúde

2º LUGAR:

• 01 Kindle
• 01 Placa tamanho pequeno
• Coleção de Brindes Grupo IAG Saúde

3º LUGAR:

• 01 Kindle
• 01 Placa tamanho pequeno

PREMIAÇÃO POR EQUIPE
Equipe que obteve maior engajamento e maiores pontuações.

1º LUGAR:

• 01 Kindle (uma unidade por equipe)
• 01 Placa tamanho grande
• Coleção de Brindes Grupo IAG Saúde

2º LUGAR:

• 01 Kindle (uma unidade por equipe)
• 01 Placa tamanho pequeno
• Coleção de Brindes Grupo IAG Saúde

3º LUGAR:

• 01 Kindle (uma unidade por equipe)
• 01 Placa tamanho pequeno

Todos os participantes que
concluírem o programa receberão
certificado nomeado como:
“Desafio SigQuali: Ferramentas da
Qualidade”, com duração de 40
horas.

MISSÕES PONTUADAS
A jornada de aprendizado é
composta de missões a serem
realizadas pela equipe de sua
organização, vamos engajar
todos nesta jornada de melhoria
de resultados. Por isso,
selecionamos um conteúdo
prático, interativo, com
linguagem simples e assertiva.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os prazos para cada etapa dos
módulos serão disponibilizados
dentro da plataforma EaD do
Grupo IAG Saúde, mas poderão
ser alterados a qualquer tempo, a
critério do Grupo IAG Saúde.

O EaD do Grupo IAG Saúde e a
equipe do Suporte SigQuali
realizará o acompanhamento e a
supervisão de todas as etapas
do programa.

A premiação por equipe
vencedora será destinada para o
Escritório da Qualidade da
organização para realizarem o
direcionamento do prêmio da
forma que desejar.

A premiação será
disponibilizada, por meio, de
equipamento de leitura de livros
digitais especificado neste
Regulamento, o qual não pode
ser convertido em pagamento
em dinheiro.

A premiação individual será
destinada para os vencedores
do Primeiro, Segundo e Terceiro
lugar ao fim do desafio.

O programa terá a duração de
quatro (04) meses podendo ser
prorrogado.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os participantes receberão login
e senha para acessarem o
ambiente de EaD do Grupo IAG
Saúde e o SigQuali para realizar a
capacitação.

Se a organização não possuir
escritório da qualidade e são
participantes individuais sem
equipe, deve entrar em contato
nas situações citadas no item 6.8
e 6.9 da mesma forma.

Caso algum participante seja
desligado da empresa durante o
desafio. Deve comunicar o
responsável pelo escritório da
qualidade da organização para
enviar a solicitação no e-mail
suporte@sigquali.com.br.

Como proceder se o
participante quiser desistir do
desafio? Deve comunicar o
responsável pelo escritório da
qualidade da organização para
enviar a solicitação no e-mail
suporte@sigquali.com.br.

Participantes da mesma
organização podem ganhar o
prêmio? Sim, pois temos a
modalidade individual de
Primeiro, Segundo e Terceiro
lugar.

Onde serão disponibilizadas as
pontuações? Na plataforma do
EaD ao final de cada atividade
realizada.

JORNADA DE APRENDIZADO
MÓDULOS

TAREFAS DE ENGAJAMENTO

Inscrever no Desafio SigQuali os
participantes do seu time.
Preparando o time para o desafio

Dono da tarefa: Escritório da
Qualidade.

PONTOS

% de participantes do time em
relação ao tamanho da organização.

Totalizando 50 pontos

Não se aplica a convidado individual.

Engajando o time

Estabelecer uma campanha de
engajamento dos participantes do
time.

Serão escolhidas as 3 melhores
campanhas:

Dono da tarefa: Escritório da
Qualidade.

Segundo lugar 90 pontos.

Não se aplica a convidado individual.

O que é o SigQuali?

Criar o Nome e Mascote da equipe
para acompanhar a Sigrid no desafio

Quem é a Sigrid?

Dono da tarefa: A equipe.
Não se aplica a convidado individual.

Primeiro lugar 100 pontos.
Terceiro lugar 80 pontos.

Serão escolhidas as 3 melhores
campanhas.
Totalizando 50 pontos

MÓDULOS

TAREFAS DE ENGAJAMENTO

Missão Sigrid e você mapeiam os processos

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

no SigQuali.

conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você controlam os

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

documentos no SigQuali.

conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você medem e controlam o

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

desempenho com os indicadores.

conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você procuram oportunidades

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

e melhoria pelas análises críticas.

conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você transformam sua

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

organização com ações e projetos.

conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você procuram oportunidades
e melhoria relatando e tratando as não
conformidades.

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de
conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você procuram não cair em

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

ciladas, gerenciam os riscos.

conteúdo do módulo.

Missão Sigrid e você montam a estratégia da

Tarefas dinâmicas sobre a exposição de

vitória e controlam os resultados pelos painéis.

conteúdo do módulo.

PONTOS
Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Totalizando 100 pontos

Pontuação total:

1.000
PONTOS

CRONOGRAMA
B. RESULTADO DAS INSCRIÇÕES

D. ENCERRAMENTO DO CURSO

03 de julho de 2020

06 de novembro de 2020

A. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

C. INÍCIO DO CURSO

E. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

16 de junho de 2020 até 29
de junho de 2020

06 de julho de 2020

16 de novembro de 2020

Contamos com a sua participação.

Boa sorte!

Time SigQuali
Time Ensino
Time Consultoria

