CHAMADA PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DO
“INNOVATION DAY 3M, ANPROTEC & CONSECTI”

Dando continuidade às ações conjuntas em prol do empreendedorismo inovador,
no âmbito da parceria estabelecida entre a Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e o Conselho Nacional de
Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), as duas
entidades, em parceria com a 3M do Brasil Ltda. (“3M”), convocam empresas
interessadas em participar da seleção para o “Innovation Day 3M, Anprotec &
Consecti”, mediante as regras e condições da presente Chamada.

1. OBJETIVO:
O “Innovation Day 3M, Anprotec & Consecti” visa oportunizar a empresas
vinculadas a parques científicos e tecnológicos e incubadoras de empresas
associados à Anprotec a divulgação de seus projetos, processos e produtos
inovadores junto à 3M, a fim de que a empresa identifique iniciativas passíveis de
apoio. Assim, esta chamada destina-se a empreendedores que tenham interesse
em apresentar seus projetos à empresa.
2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
O “Innovation Day 3M, Anprotec & Consecti” será realizado no dia 16 de
fevereiro de 2016, das 13h às 17h, na sede da 3M do Brasil, localizada na
Rodovia Anhanguera, km 110, em Sumaré (SP).
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3. REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE:
Estão aptos à candidatura os diretores e sócios de empresas vinculadas às
incubadoras e parques tecnológicos associados à Anprotec, que atenderem aos
seguintes requisitos:

a) Da empresa:
-

Empresa de base tecnológica, que atue em todo o território nacional,
vinculada à incubadora de empresas ou a parque tecnológico associado à
Anprotec e que desenvolva projetos e produtos nas seguintes áreas:
o Tecnologias ligadas à sustentabilidade, novos materiais sustentáveis
e/ou de fonte renováveis;
o Tecnologias para as áreas de segurança pessoal, viária e controle de
acesso;
o Tecnologias transformadoras do modo de vida;
o Nova geração de tecnologias para a área de Saúde;
o Materiais inovadores disruptivos e outras tecnologias formadoras
destes.

-

Apresentar forte proteção de Propriedade Intelectual, como, por exemplo,
patentes depositadas.

-

Possuir protótipos (concluído ou em andamento) do projeto a ser
apresentado.

b) Do candidato:
Ser sócio-proprietário ou diretor da empresa participante.
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4. ANÁLISE E SELEÇÃO:
Serão selecionados para participação no evento representantes de até oito (8)
empresas distintas.

A seleção dos participantes será realizada por Anprotec, Consecti e 3M, mediante
a análise do formulário de inscrição disponível online e a observância dos
seguintes critérios:

a) Nível de consistência das informações fornecidas no formulário de inscrição; e
b) Indicação do potencial do empreendimento inovador para ser apoiado.
5. DIREITOS DOS PARTICIPANTES
Os candidatos que forem selecionados terão direito a:

a) Participar de toda a programação do “Innovation Day 3M, Anprotec &
Consecti”; e
b) Realizar uma apresentação do negócio à banca avaliadora – essa apresentação
deverá ter duração máxima de 10 minutos.

6. CUSTOS E DESPESAS
As empresas selecionadas deverão custear as despesas de hospedagem,
deslocamento e alimentação de seus representantes para participação no evento.
7. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas entre 30 de novembro e 25 de janeiro de 2016.
Os interessados devem enviar o formulário disponível neste link por e-mail para o
endereço eletrônico atendimento@anprotec.org.br.
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as
regras e condições desta Chamada.
b. O resultado da seleção será comunicado, por e-mail, a partir do dia 05 de
fevereiro de 2016.

Brasília, 30 de novembro de 2015.
***
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