


Inaugurado em agosto de 2019, o
LINC - Laboratório de Inovação e
Criatividade da JFPR iniciou efeti-
vamente suas atividades em janeiro
de 2020 incentivando e disseminando
a cultura de inovação, participando
de eventos externos e promovendo
atividades de oficinas colaborativas
e multidisciplinares. 

O LINC



Trata-se de uma iniciativa inovadora, que envolverá
colaboradores de toda a 4ª região e terá como objetivo
encontrar soluções para melhorarias no fluxo de comunicação
entre o jurisdicionado, advogados, servidores e magistrados,
tanto para o período de isolamento decorrente da pandemia
quanto para os tempos vindouros.

FALA JUSTA

projetos



Implementação de estratégia de inovação tecnológica, que
busca promover  o bem estar e a satisfação dos usuários internos
e externos dos serviços administrativos e judiciários, a modernização
das ferramentas de trabalho, a automação das atividades repetitivas,
a redução de erros e o aprimoramento dos fluxos de trabalho.

INCUBADORA

projetos



Programa de incentivo ao trabalho voluntário esporádico, pontual
ou constante nas atividades do Laboratório de Inovação e Criatividade
da JFPR, de maneira não remunerada e que não interfira nas atividades
laborais oficiais.

Fomentar a cultura de inovação no âmbito da instituição.

A ideia principal é considerar a tendência mundial da flexibilidade no
trabalho, da atuação diversificada e on demand (sob demanda) em
contraste ao formato rígido e circunscrito a áreas específicas de atuação.

FREELA NO LINC
o que é?

objetivo:

por quê?

projetos



ASSÉDIOCOMISSÃO DE PREVENÇÃO
E ENFRENTAMENTO DO 

oficinas colaborativas

Como podemos esclarecer as pessoas sobre o que é assédio, au-
mentando a confiança delas na instituição e garantindo que elas co-
muniquem atos de assédio, cientes de que não estão sozinhas, que 
serão acolhidas e orientadas e que sua denúncia será levada adian-
te, sem represálias?

O Laboratório de Inovação e Criatividade da JFPR utiliza o Design 
Thinking – uma abordagem cognitiva não linear para a resolução de 
problemas complexos.

Os protótipos finais apresentados em cerimônia pitch foram: Capaci-
tação continuada; Criação de canal de denúncias; Campanhas e 
oficinas de conscientização sobre o tema.



ATENDIMENTO LGBTQIA+
oficinas colaborativas

“Como podemos criar um protocolo de atendimento e conduta, para 
um atendimento inclusivo ao público LGBTQIA+, interno e externo, de 
ponta a ponta, junto à Justiça Federal, que passe desde o atendimento 
inicial (presencial e remoto), uso de banheiros, ao tratamento durante 
audiências e entrega final da jurisdição, respeitando as diferenças de 
cada pessoa sem violá-la em sua subjetividade?”
Os protótipos foram apresentados à Comissão de Assédio e Direção e 
convidados, em cerimônia de pitch. São eles: Capacitação geral para o 
tema; adoção permanente do mês da visibilidade LGBTQIA+ e adapta-
ção de banheiros nos edifícios das subseções.



CONTRATOS VISUAIS
oficinas colaborativas

Desafio proposto pela Assessoria Jurídica da Direção do Foro, 
para melhorar a qualidade dos instrumentos de contrato de 
compras. As execuções de contrato costumam ser falhas ou 
geram atendimentos extras, o que foi atribuído à falta de cla-
reza nas informações do documento.

Como podemos criar um novo modelo de contrato de com-
pras, utilizando princípios do legal design, para tornar os do-
cumentos mais simples e acessíveis e gerando menos erros 
de execução e entrega?



Capacitação para inovação, em formato de microaulas,
disponibilizadas no Instagram: @inovajfpr

Porque você recebe partículas essenciais de conteúdos
úteis na tela de seu dispositivo móvel! Simples e básico.

APRENDIZAGEM
CELULAR

o que é?

por que
CELULAR?



Trouxemos o nosso ambiente do laboratório para o virtual
por meio da plataforma Gather Town (www.gather.town)!
Clique no botão abaixo para dar uma olhada no nosso espaço:

CYBER LINC

Cyber LINC

https://gather.town/i/ZOgW4zuD


ACOMPANHE
O LABORATÓRIO

@inovajfpr

Inovação Institucional JFPR


