XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos
e Incubadoras de Empresas
22 a 26 de setembro de 2014
Belém (PA)

CHAMADA DE TRABALHOS
REGULAMENTO
INTRODUÇÃO
O XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas é uma corealização da Anprotec e Sebrae. Em 2014, o evento será realizado na cidade de Belém (PA), entre
os dias 22 e 26 de setembro, tendo como organizador local o Parque de Ciência e Tecnologia
Guamá. O Seminário terá como tema "Fronteiras do empreendedorismo inovador: novas
conexões para resultado”.

JUSTIFICATIVA
É próprio da cultura empreendedora estar em contínuo estado de mudança e, por consequência,
em permanente prontidão para ultrapassar seus próprios limites. Essa inquietude de querer
mudar o mundo, aventurando-se, sem receios, rumo ao desconhecido é o que a torna, não apenas
apaixonante, mas indispensável em tempos de tantas e tão profundas mudanças como os que
vivemos. No rastro dessas transformações, a busca incessante por novos conhecimentos é
condição mandatória, tanto para promover, quanto para compreender estas novidades.
Incitar, pois, aqueles que fazem e os que pensam o nosso movimento a experimentarem e/ou
proporem estratégias que resultem na ampliação das conexões entre seus respectivos ambientes
de inovação e os setores público e privado, de modo a alargar as fronteiras existentes, é o desafio
que lançamos com esta Chamada de Trabalhos.
Tal provocação está embasada na convicção de que é preciso tornar estes ambientes mais
autônomos para que possam ampliar, ainda mais, suas, já reconhecidas, contribuições ao
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desenvolvimento sustentável das regiões em que atuam. Essa almejada intensificação das
articulações com diferentes atores, conforme se espera, poderá repercutir em um aumento
significativo dos impactos econômicos e sociais decorrentes das atividades de incubadoras de
empresas e parques tecnológicos.
Enfim, é senso comum que a busca de novos parceiros, dentre eles: entidades, grandes empresas
e investidores, em escala nacional e internacional, tem se tornado imprescindível para o
fortalecimento e a consolidação, não apenas do nosso movimento como um todo, mas da
economia do conhecimento na qual ele está inserido.

1. REGRAS E CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS E/OU RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
1.1 CATEGORIAS PARA SUBMISSÃO
Os trabalhos poderão ser apresentados em uma das quatro categorias:
a) 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 para
apresentação + 5 minutos de discussão) em uma das Sessões Técnicas Paralelas do
Seminário. 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.
b) 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 para apresentação). Ao final das apresentações, será
concedido um tempo para a discussão com o público em sessões técnicas, segundo o
formato de Pitch Session. Os Artigos dessa categoria poderão ser submetidos por até cinco
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(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.

c) Artigo convidado - artigo inédito, contendo, no mínimo, 5.000 e, no máximo, 6.500
palavras, em português, com resumo estruturado em português e inglês. A participação
nesta modalidade, ao contrário das anteriores, não é aberta ao público. Os autores serão
convidados pela organização do evento, e a apresentação de seus artigos se dará em
sessões plenárias especiais. O conteúdo destes artigos será publicado nos anais do evento.

d) 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
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Boas Práticas poderão abordar os aspectos técnicos, gerenciais, comerciais, financeiros,
jurídicos, contábeis, entre outros, da empresa, com texto em português.
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Para avaliação dos trabalhos, o Comitê Científico considerará os seguintes critérios:
•

Estreita observância às orientações deste Regulamento (de acordo com itens 7 e 8);

•

Clareza quanto aos objetivos propostos;

•

Grau com que os objetivos propostos foram alcançados;

•

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

•

Adequação com as linhas de atuação propostas para o XXIV Seminário.

3. PREMIAÇÃO
Aos trabalhos que obtiverem maior pontuação no julgamento do Comitê Científico 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.
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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 31 de março de 2014 – ver formatação no item
6.1.
2ª Etapa*: envio do texto completo, em português, com Resumo Estruturado em português e
inglês, até o dia 16 de junho de 2014, 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 11 de agosto de 2014, 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 das etapas, será realizado exclusivamente pelo site
www.seminarionacional.com.br, no menu “Chamada de Trabalhos”. O sistema de submissão
estará disponível a partir do dia 11 de março de 2014.

5. CALENDÁRIO

•

Inscrições para 1ª etapa (envio do resumo): até 31 de março de 2014;

•

Comunicado aos autores do resultado da 1ª etapa: até 30 de abril de 2014;
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•

Envio dos textos completos da 2ª etapa - conforme a categoria: até 16 de junho de 2014;

•

Comunicado aos autores do resultado da 2ª etapa: até 04 de agosto de 2014;

•

Envio do trabalho final corrigido/com ajustes (3ª etapa): até 11 de agosto de 2014.

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

6.1 - FORMATAÇÃO NA 1ª ETAPA
Para esta etapa os Resumos Estruturados deverão ser escritos em português, contendo, no
máximo 500 palavras e obedecendo, obrigatoriamente, a 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, e editados em Word, formatado para página no tamanho A4,
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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. No título, o corpo da fonte deve ser 14, enquanto subtítulo e
texto devem ser apresentados em corpo 12.
Atenção: o arquivo não poderá revelar a autoria do texto, ou seja, nesta etapa os artigos não
devem ser assinados.

6.3 - FORMATAÇÃO DA 3ª ETAPA
Os trabalhos aprovados para

esta

etapa deverão ser escritos em português, com Resumo

Estruturado em português e inglês, e editados em 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. No título, o corpo da fonte deve ser 14, enquanto subtítulo e
texto devem ser apresentados em corpo 12. Além disso, devem obedecer às seguintes regras:

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), em português. 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: deverá ter no máximo 1.500 palavras, escrito em português com Resumo
Estruturado em português e inglês. Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao disposto no
item 7.3.1.
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6.3.1 - FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 3ª ETAPA:
Os trabalhos deverão atender, OBRIGATORIAMENTE, ao seguinte modelo:

Artigos Completos, Artigos Curtos e

Boas práticas

Artigos Convidados
 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)



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 o 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,
de conteúdo, incluindo área, nomes dos autores, título etc.

5. Não serão aceitas inclusões de coautores e nem alteração no título do trabalho após
término do prazo de inscrição, desde a 1ª etapa;

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;
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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
qualquer uma das regras estabelecidas no Regulamento para sua apresentação;

11. O contato para esclarecimentos e dúvidas relativas a esta Chamada de Trabalhos poderá ser
realizado pelo seguinte email: chamadaseminario@anprotec.org.br.

Brasília, 14 de fevereiro de 2014.

Paulo Tadeu Leite Arantes
Presidente do Comitê Científico
***
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