25ª Conferência Anprotec
19 a 23 de outubro
Cuiabá (MT)

CHAMADA DE TRABALHOS
REGULAMENTO

INTRODUÇÃO
Em 2015, o maior evento de empreendedorismo inovador da América Latina, tradicionalmente
conhecido como Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas,
completa 25 edições. E, para comemorar esse número, o evento ganha um novo nome:
Conferência Anprotec. A mudança tem por objetivo fortalecer a atuação da instituição no
movimento do empreendedorismo inovador brasileiro, bem como abarcar todo o leque de
atividades oferecidas, que vão muito além de discussões sobre o setor e temas importantes do
cenário de CT&I, extrapolando a proposta do “Seminário Nacional”.
A Conferência Anprotec é uma co-realização da Anprotec&Sebrae. Em 2015, o evento será
realizado na cidade de Cuiabá (MT), entre os dias 19 e 23 de outubro, tendo como organizador
local a Arca Multincubadora. O tema dessa edição será "Ambientes de Inovação mais
Sustentáveis: o empreendedor como protagonista da nova economia.”

JUSTIFICATIVA
O tema escolhido para o evento deste ano traz no seu bojo duas importantes questões para a
compreensão do momento que estamos vivendo: sustentabilidade e nova economia.
A primeira está impregnada em praticamente todas as atividades do nosso dia a dia e, por
conseguinte, tornou-se um dos maiores desafios da humanidade. Ser sustentável hoje deixou de
ser uma opção pessoal para se tornar uma questão de sobrevivência. E, nesse sentido, é
inquestionável a urgência de alterar drasticamente a forma como a sociedade se relaciona com o
planeta. Vive-se um momento em que o consumo de recursos está bem acima de sua taxa de
reposição e a produção de resíduos é ainda muito maior do que a capacidade natural de
reabsorção. Isso, sem perder de vista, que os processos de exclusão econômica e social estão
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relacionados ao acesso restrito aos recursos e a um meio ambiente saudável – o que tem sido
sistematicamente negligenciado.
Nesse contexto, a crise hídrica que assola a região sudeste do país é um exemplo emblemático de
como essas ocorrências deixaram de ser meros prognósticos para se tornarem uma realidade
extremamente adversa, cujas alternativas para a sua superação são mandatórias. Por isso, buscar
ambientes de inovação mais sustentáveis implica em mergulhar nesta problemática e refletir
sobre a relação entre o homem e os recursos naturais, bem como a responsabilidade da sociedade
em relação ao seu próprio futuro.
Em paralelo, o tema do evento propõe uma abordagem sobre a nova economia, tendo o
empreendedor como seu protagonista. No centro desta discussão está a era da informação, uma
das faces mais visíveis deste modelo e que altera profundamente a matriz de produção, a qual
deixa de ser estruturada prioritariamente no chão de fábrica para se tornar uma economia de
serviços, tendo como tripé: manipular, transmitir e trocar informações. Nessas ações estão
incorporados o conhecimento e criatividade, resultando numa nova dimensão para o
desenvolvimento local: todas as pessoas, com destaque para o empreendedor, são agentes dessa
nova forma de gerar e produzir riqueza.
Feitas tais considerações, convidamos você a ser um agente dessas mudanças. Sua contribuição ao
escrever, discutir, provocar, ou seja, ao participar desta chamada é de fundamental importância
para que possamos expor contribuições para a superação dos desafios que ora se apresentam.
Os autores que desejarem submeter artigos e/ou relatos de experiências para a Chamada de
Trabalhos da Anprotec poderão enviar suas propostas atendendo às regras e condições, conforme
descritas a seguir

1. CATEGORIAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser apresentados em uma das três categorias:
1.

Artigo Completo – artigo inédito, contendo, no mínimo, 5.000 e, no máximo, 6.500 palavras,
em português, com resumo estruturado em português e inglês. Uma vez aprovado, o artigo
Completo deverá ser apresentado de forma oral (15 minutos de apresentação + 5 minutos de
discussão) em uma das Sessões da Conferência. Os Artigos Completos podem ser escritos por
até cinco (5) autores, brasileiros ou estrangeiros, desde que seu conteúdo esteja enquadrado
no tema proposto pelo evento.
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2.

Artigo Curto – artigo com, no máximo, 1.500 palavras, em português, com resumo estruturado
em português e inglês. Uma vez aprovado, o Artigo Curto deverá ser apresentado de forma
oral (2 minutos de apresentação) em uma das Sessões da Conferência, segundo o formato de
Pitch Session. Os Artigos dessa categoria poderão ser submetidos por até cinco (5) autores,
mas será permitida a participação de apenas um autor para a apresentação oral. Podem
inscrever-se nesta categoria somente os associados da ANPROTEC que estiverem em dia com
a anuidade. Os artigos deverão abordar aspectos relacionados com o tema proposto pelo
evento, discorrendo, preferencialmente, sobre: práticas e/ou experiências inovadoras das
incubadoras de empresas e dos parques tecnológicos brasileiros; projetos, programas e
estratégias de gestão; parcerias estratégicas; portfólio de serviços diferenciados para
atendimento às empresas; estruturação de redes; ações nas áreas de propriedade intelectual;
transferência de tecnologia; venture capital; financiamento; internacionalização; interação
com a comunidade local; contribuições para o desenvolvimento local/regional/setorial; dentre
outros.

3.

Boas Práticas de Empresa – texto em português com, no máximo, 1.500 palavras, com resumo
estruturado em português, discorrendo sobre a(as) solução(ões) encontrada(s) para um
problema acompanhado da apresentação dos resultados alcançados (boas práticas). Será
apresentado na forma de artigo curto durante o Fórum Interativo. As Boas Práticas poderão
ser submetidas somente por empreendedores vinculados às incubadoras ou aos parques
tecnológicos associados à ANPROTEC. Deverão narrar as experiências e as soluções criativas
adotadas para resolução de problemas da empresa e seus respectivos resultados ou um fato já
ocorrido e para o qual seja possível mensurar os resultados. As Boas Práticas poderão abordar
os aspectos técnicos, gerenciais, comerciais, financeiros, jurídicos, contábeis, entre outros, da
empresa.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Para avaliação dos trabalhos, o Comitê Científico considerará os seguintes critérios:


Estreita observância às orientações do regulamento



Clareza quanto aos objetivos propostos;



Grau de alcance dos objetivos propostos;



Contribuição para o conhecimento e/ou resolução de problemas práticos;



Adequação com as linhas de atuação propostas para a 25ª Conferência Anprotec;
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3. PREMIAÇÃO
Aos trabalhos que obtiverem maior pontuação no julgamento do Comitê Avaliador serão
concedidas as seguintes premiações:



Melhor Artigo Completo – certificado e crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em cursos e
eventos promovidos pela ANPROTEC.



Melhor Artigo Curto – certificado e crédito de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em
cursos e eventos promovidos pela ANPROTEC.



Melhor Boa Prática de Empresa – certificado e crédito de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) em cursos e eventos promovidos pela ANPROTEC.

4. INSCRIÇÃO
Os trabalhos deverão ser enviados em três etapas:


1ª Etapa: envio do Resumo Estruturado do Artigo Completo, Artigo Curto ou das Boas Práticas,
em português com, no máximo, 500 palavras, até o dia 06 de abril de 2015 – ver formatação
no item 6.1.



2ª Etapa*: envio do texto completo em português, com Resumo Estruturado em português e
inglês, até o dia 22 de junho de 2015, conforme as especificações de cada categoria, disponível
no item 6.2.
*OBS: (válido somente para os trabalhos selecionados na primeira etapa).



3ª Etapa*: envio do texto final em português, com Resumo Estruturado em português e inglês,
até o dia 31 de agosto de 2015, observando as especificações de cada categoria, disponível no
item 7.3.
*OBS: (válido somente para os trabalhos selecionados na segunda etapa).

O envio dos trabalhos, observadas as datas de cada etapa, será realizado exclusivamente pelo site
www.conferenciaanprotec.com.br, no menu “Chamada de Trabalhos”. O sistema de submissão
estará disponível a partir do dia 16 de março de 2015.

5. CALENDÁRIO


Inscrições 1ª etapa (envio do resumo): até 06 de abril de 2015;



Comunicado aos autores do resultado da 1ª fase: até 04 de maio de 2015;
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Envio dos textos completos da 2ª etapa - conforme a categoria: até 22 de junho de 2015;



Comunicado aos autores do resultado da 2ª fase: até 17 de agosto de 2015;



Envio do trabalho final corrigido/com ajustes (3ª etapa): até 31 de agosto de 2015.

6. FORMATAÇÃO FINAL DOS TRABALHOS
Todos os trabalhos deverão observar as seguintes formatações:

6.1 - FORMATAÇÃO DA 1ª ETAPA
Para esta etapa, os Resumos Estruturados deverão ser escritos em português, contendo no
máximo 500 palavras e obedecendo obrigatoriamente à seguinte estrutura:

 objetivos;
 forma de abordagem/metodologia;
 resultados alcançados;
 limitações práticas (se aplicável);
 impactos na sociedade (se aplicável)
 originalidade do trabalho;
 palavras-chaves (no máximo 5);

6.2 - FORMATAÇÃO DA 2ª ETAPA
Os trabalhos aprovados para esta etapa deverão ser escritos em português, com Resumo
Estruturado em português e inglês. Devem ser editados em MS Word, formatado para página no
tamanho A-4, com margens superior e inferior de 2,5 cm, margem esquerda de 3 cm e margem
direita de 2 cm. Utilizar fonte Times New Roman - Título: corpo 14; subtítulo e texto: corpo 12.
OBS: no texto não poderá ser revelada a sua autoria.

6.3 - FORMATAÇÃO DA 3ª ETAPA
Os trabalhos aprovados para esta etapa deverão ser escritos em português, com Resumo
Estruturado em português e inglês. Devem ser editados em MS Word, formatado para página no
tamanho A-4, com margens superior e inferior de 2,5 cm, margem esquerda de 3 cm e margem
direita de 2 cm. Utilizar fonte Times New Roman - Título: corpo 14; subtítulo e texto: corpo 12.
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Artigo Completo: escrito em português, com Resumo Estruturado em português e inglês.
Deverá ter no mínimo 5.000 e, no máximo, 6.500 palavras (incluindo capa, tabelas, fotos,
figuras, quadros, bibliografia e anexos). Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao
disposto no item 6.3.1.



Artigo curto: escrito em português, com Resumo Estruturado em português e inglês, deverá
ter no máximo 1.500 palavras. Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao disposto no
item 6.3.1.



Boas Práticas: escrito em português, com Resumo Estruturado em português e inglês, deverá
ter no máximo 1.500 palavras. Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao disposto no
item 7.3.1.



6.3.1 - FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 3ª ETAPA:
Os trabalhos deverão atender, OBRIGATORIAMENTE, ao seguinte modelo:
Artigos Completos, Artigos Curtos e

 Capa, contendo:







Título
Autor (nome completo)
Co-autor(es) (nome completo)
Resumo Estruturado do artigo
Palavras-chave (máximo 5)
No rodapé da página, inserir os
dados do(s) autor(es) e co-autor(es)
(formação, instituição, endereço,
fone e e-mail)

 Texto (editado em MS Word, formatado
para página no tamanho A-4, com
margens superior e inferior de 2,5
cm, margem esquerda de 3 cm e
margem direita de 2 cm. Utilizar
fonte Times New Roman - Título:
corpo 14; subtítulo e texto: corpo
12), contendo:
− Introdução
− Desenvolvimento do Texto
− Conclusão
− Referências bibliográficas (de acordo
com as normas da ABNT)
−
Anexos (se houver)
Realização:
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Capa, contendo:
−
−
−
−



Título
Autor (nome completo)
Co-autor(es) (nome completo)
No rodapé da página, inserir os dados
do(s) autor(es) e co-autor(es)
(formação, instituição, endereço, fone
e e-mail)

Texto (editado em MS Word, formatado
para página no tamanho A-4, com
margens superior e inferior de 2,5 cm,
margem esquerda de 3 cm e margem
direita de 2 cm. Utilizar fonte Times New
Roman - Título: corpo 14; subtítulo e
texto: corpo 12), contendo:
− Introdução (problema)
− Desenvolvimento (Identificação da
solução e aplicação)
− Conclusão (apresentação de
resultados mensuráveis)
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.

Ao Comitê Científico é reservado o direito de remanejamento de artigos de uma categoria para
outra;

2.

No caso de aprovação do artigo, em qualquer categoria, será obrigatória sua apresentação oral
por pelo menos um dos autores, o qual, por sua vez, deverá estar inscrito no evento;

3.

Os artigos que não atenderem ao parecer de sua respectiva avaliação, conforme solicitado
pelos avaliadores do Comitê Científico, serão recusados;

4.

Não serão aceitos artigos sem uma rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de
conteúdo, incluindo área, nomes dos autores, título, etc.

5.

Não serão aceitas inclusões de co-autores e nem alteração no título do trabalho após
término do prazo de inscrição, em 06 de abril de 2015;

6.

Os contatos com a secretaria executiva do evento serão destinados, preferencialmente, ao
primeiro autor que tiver o e-mail citado no trabalho escrito;

7.

O Comitê Científico é soberano e, do resultado do seu julgamento, não caberá nenhum tipo de
recurso;

8.

Os artigos completos que obtiverem nota igual ou superior a nove (9,0) serão selecionados
para publicação na Revista Locus Científico, editada pela Anprotec;

9.

Ao submeter o artigo, o autor concorda automaticamente com o direito da ANPROTEC de
publicar em mídia impressa e/ou eletrônica os artigos selecionados e/ou premiados, sem
prejuízo dos direitos de propriedade intelectual do autor;

10.

Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo, bem como em desacordo com as regras
estabelecidas neste Regulamento para sua apresentação;
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11.

O contato para esclarecimentos e dúvidas relativas a esta Chamada de Trabalhos poderá ser
realizado pelo seguinte e-mail: chamadaconferencia@anprotec.org.br.

Paulo Tadeu Leite Arantes
Presidente do Comitê Científico
***
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