26ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação
Fortaleza (CE), 17 a 20 de outubro de 2016.

CHAMADA DE TRABALHOS
REGULAMENTO
A 26ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação será realizada entre
os dias 17 e 20 de outubro de 2016, em Fortaleza (CE). Promovida por Anprotec e Sebrae, a edição
deste ano contará com a organização local da Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC) e
terá como tema: “Novos mecanismos e espaços de geração de empreendimentos inovadores”.
Entre outras atividades, a programação do evento inclui sessões técnicas paralelas, que serão
dedicadas à apresentação de artigos e de boas práticas pré-selecionados com base nesta Chamada
de Trabalhos. Os interessados em participar poderão submeter suas propostas atendendo às
regras e condições detalhadas a seguir.

1. JUSTIFICATIVA
Momentos de crise econômica, como os vivenciados atualmente, reforçam a percepção de que o
desenvolvimento – de uma região ou de um país – depende diretamente da existência de
empreendimentos altamente inovadores, capazes de gerar impacto e manter a competitividade
em meio a cenários desafiadores. Neste ano, a Conferência Anprotec propõe uma reflexão
importante sobre o papel exercido pelos ambientes de inovação para que esses empreendimentos
multipliquem-se e prosperem.

Com o tema “Novos mecanismos e espaços de geração de empreendimentos inovadores”, nosso
evento discutirá a expressiva evolução que as formas de apoio ao empreendedorismo e à inovação
vêm apresentando. Impulsionando essa evolução estão as demandas crescentes e diferenciadas
dos empreendedores, que já não podem mais ser atendidas por um único mecanismo ou espaço
de apoio. A natureza, o segmento de atuação, a fonte da inovação e do recurso, os tipos de
parceria e o estágio de desenvolvimento dos empreendimentos, entre outros fatores, irão
determinar quais os melhores mecanismos de apoio e as melhores áreas de inovação para os
empreendimentos.

Realização

Organização local

Assim, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, aceleradoras, corporate ventures e
espaços de coworking precisam trabalhar em sintonia, de modo a alavancar a geração sistemática
e o crescimento acelerado de novos empreendimentos. A partir dessa sinergia, os mecanismos e
espaços de inovação precisam agir em conjunto para ampliar a quantidade e a qualidade dos
empreendimentos apoiados, contribuindo efetivamente para a consolidação do ecossistema de
inovação.
Em um país com dimensões continentais como o Brasil, com gigantesca diversidade de agentes e
instituições, há também um enorme desafio em buscar soluções que sigam tendências globais e,
ao mesmo tempo, respeitem a realidade cultural e socioeconômica de cada área onde esses
mecanismos e espaços estão inseridos. Embora modelos nem sempre possam ser replicados, a
disseminação de boas práticas está entre os fatores que contribuem para consolidar o movimento
do empreendedorismo inovador brasileiro, destacando suas iniciativas em âmbito mundial.

Diante desse cenário, a 26ª Conferência Anprotec propõe discutir a identidade e as funções desses
mecanismos e espaços, com o intuito de identificar tendências, conhecer boas práticas, trocar
experiências e apontar caminhos que levem ao fortalecimento do empreendedorismo inovador,
no Brasil e no mundo.
A 26ª Conferência Anprotec representa, portanto, uma oportunidade especial de conhecermos
melhor a diversidade de iniciativas e práticas que se espalham no Brasil e em outros países.
Teremos o privilégio de realizar o evento no Ceará, na bela Fortaleza - local em que as raízes do
desenvolvimento são cultivadas com empreendimentos inovadores há décadas. Esta Chamada
convida você a compartilhar sua experiência por meio de artigos ou relatos de boas práticas,
contribuindo para o crescimento do empreendedorismo inovador.

2. CATEGORIAS PARA SUBMISSÃO
Os trabalhos poderão ser apresentados em uma das duas categorias descritas a seguir:
1. Artigo Completo: artigo inédito, contendo, no mínimo, 5.000 e, no máximo, 8.000 palavras, em
português, com resumo estruturado em português e inglês. Os Artigos Completos podem ser
escritos por até 5 (cinco) autores. Os trabalhos devem estar relacionados com a temática central
do evento e devem ser enquadrados em um dos temas das três sessões técnicas paralelas. Todos
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os trabalhos aprovados com nota igual ou superior a 8,0 (oito) serão publicados nos anais digitais
do evento. Os 7 (sete) classificados com melhor nota em cada um dos três temas propostos para
as sessões técnicas paralelas, na avaliação do Comitê Científico, serão apresentados sob forma
oral (15 minutos de apresentação + 5 minutos de discussão) durante a 26ª Conferência Anprotec.

2. Boas Práticas em Empresas e Ambientes de Inovação: texto em português com, no máximo,
1.500 palavras, com resumo estruturado em português, discorrendo sobre a(s) solução(ões)
encontrada(s) para um problema, acompanhado da apresentação dos resultados alcançados (boas
práticas). As Boas Práticas podem ser propostas por até 5 (cinco) autores. Serão publicadas, nos
anais digitais do evento, todas as Boas Práticas que obtiverem nota igual ou superior a 8,0 (oito).
As 12 (doze) Boas Práticas classificadas com melhor nota, na avaliação do Comitê Científico, serão
apresentadas sob forma oral (05 minutos de apresentação + 5 minutos de discussão) durante o
Fórum Interativo.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO
Serão selecionados, para publicação nos anais do evento todos, os Artigos Completos e Boas
Práticas que obtiverem nota superior a 8,0 (oito) na avaliação do Comitê Científico.
Para apresentação oral, durante o evento, serão selecionados até 21 Artigos Completos (7
trabalhos por sessão temática) e até 12 Boas Práticas de Empresas e Ambientes de Inovação.

4. 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 a temática central proposta para a 26ª Conferência Anprotec e aderência à
sessão temática escolhida;
 Qualidade geral do texto (equilíbrio entre profundidade/amplitude, estrutura da
apresentação, clareza de redação/correção gramatical).
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5. PREMIAÇÃO
Aos autores dos trabalhos mais bem avaliados, que obtiverem a maior nota concedida pelo Comitê
Científico e a maior votação durante as apresentações, 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 Boa Prática em Empresa e Ambiente de Inovação – certificado e crédito de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em cursos e eventos promovidos pela ANPROTEC.

6. INSCRIÇÃO
Os trabalhos deverão ser enviados em três etapas:
 1ª Etapa: envio do Resumo Estruturado do Artigo Completo ou das Boas Práticas, em
português com, no máximo, 500 palavras, até o dia 18 de abril de 2016 – ver formatação
no item 8.
 2ª Etapa*: envio do texto completo em português, com Resumo Estruturado em
português e inglês, até o dia 27 de junho de 2016, conforme as especificações de cada
categoria, disponível no item 8.
* Válida somente para os trabalhos selecionados na 1ª Etapa.
 3ª Etapa*: envio do texto final em português, com Resumo Estruturado em português e
inglês, até o dia 22 de agosto de 2016, observando as especificações de cada categoria,
disponível no item 8.
* Válida somente para os trabalhos selecionados na 2ª 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 14 de março de 2016.

7. CRONOGRAMA
 Inscrições para 1ªetapa (envio do resumo): até 18 de abril de 2016;
 Comunicado aos autores do resultado da 1ª etapa: até 30 de maio de 2016;
 Envio dos textos completos conforme a categoria (2ª etapa): até 27 de junho de 2016;
 Comunicado aos autores do resultado da 2ª etapa: até: até 08 de agosto de 2016.
 Envio do trabalho final corrigido/com ajustes (3ª etapa): até 22 de agosto de 2016.
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8. ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS
8.1. Artigo Completo
Os Artigos Completos podem ser apresentados por até 5 (cinco) autores, brasileiros ou
estrangeiros. O conteúdo dos textos deve se enquadrar numa das sessões temáticas, a saber:

Sessão A: Novos elementos da cultura empreendedora
Nessa sessão, serão aceitos Artigos Completos que apresentarem pesquisas ou relatos
profissionais que abordem:


estudos, estratégias, experiências e programas bem sucedidos em processos de
educação e formação em empreendedorismo inovador;



fomento à criação/geração de ideias/tecnologias e ao desenvolvimento de
empreendimentos;



programas de inclusão social e econômica ou de desenvolvimento regional que têm o
empreendedorismo inovador como base;



processos de comunicação e sensibilização para construção de uma cultura em prol do
empreendedorismo e inovação.

Sessão B: Habitats de inovação, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, áreas de
inovação e seus impactos urbanos e regionais
Nessa sessão, serão aceitos Artigos Completos que apresentarem pesquisas ou relatos
profissionais que abordem:


estratégias, estudos, experiências, atividades e programas de integração de ambientes
de inovação com os ecossistemas em que estão inseridos;



iniciativas de desenvolvimento comunitário, local e regional;



consolidação dos ambientes de inovação como centros de acesso a informação,
conhecimento, capital, tecnologia e serviços para a região.



estudos sobre os impactos perceptíveis das ações de promoção de empreendimentos
inovadores dos ambientes de inovação nas esferas locais e regionais de ação;



o cooperativismo e o associativismo como promotores do desenvolvimento pautado
na inovação.
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Sessão C: Novos mecanismos para geração de empreendimentos inovadores
Nessa sessão, serão aceitos Artigos Completos que apresentarem pesquisas ou relatos
profissionais que abordem:


iniciativas com foco na criação de novos mecanismos para a promoção de
empreendimentos inovadores, tais como aceleradoras, espaços de coworking e
programas de incentivo ao empreendedorismo e à inovação;



estudos, estratégias, experiências, atividades e programas de criação de empresas
inovadoras com foco no mercado global;



prospecção, estímulo e desenvolvimento de empresas intensivas em conhecimento e
com grande potencial de crescimento;



relacionamento com núcleos de geração de conhecimento em universidades e centros
de pesquisa;

* As informações das condições, local, data e hora de cada apresentação serão enviadas
posteriormente.

** Os trabalhos que obtiverem nota igual ou superior a 8 (oito) serão publicados nos anais digitais
do evento.

8.2 Boa Prática em Empresa e Ambientes de Inovação
Deverão narrar as experiências e as soluções criativas adotadas para resolução de problemas da
empresa ou do ambiente de inovação e seus respectivos resultados ou um fato já ocorrido e para
o qual seja possível mensurar/quantificar os resultados. As Boas Práticas poderão abordar os
aspectos técnicos, gerenciais, comerciais, financeiros, jurídicos, contábeis, entre outros, da
empresa ou articulações, parcerias, estratégias e/ou programas das instituições associadas. As
Boas Práticas poderão ser submetidas por empreendedores incubados/graduados e/ou por
instituições, incubadoras de empresas ou parques tecnológicos associados à ANPROTEC.
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9. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
9.1 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);
 classificação do artigo.

9.2 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 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.
Observação: no texto, não poderá ser revelada a sua autoria.

9.3 Formatação da 3ª Etapa
Os trabalhos aprovados para esta etapa deverão ser escritos em português ou inglês, com Resumo
Estruturado em português e inglês, e 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.
 Artigo Completo: escrito em português, com Resumo Estruturado em português e inglês,
deverá ter no mínimo 5.000 e, no máximo, 8.000 palavras (incluindo capa, tabelas, fotos,
figuras, quadros, bibliografia e anexos). Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao:
disposto no item 9.3.1.
 Boas Práticas: deverá ter no máximo 1.500 palavras, escritas em português. Sua capa
deverá, obrigatoriamente, atender ao disposto no item 9.3.1.
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9.3.1 Formatação dos Trabalhos – Fase Final (3ª etapa)
Os trabalhos deverão atender, OBRIGATORIAMENTE, ao seguinte modelo:
Artigos completos
 Capa em português (1 página)
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)
 Capa em inglês (1 página) contendo
os mesmos itens da capa em
português.

Boas práticas
 Capa (1 página) 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 (três páginas) contendo:
– Introdução (problema)
– Desenvolvimento (Identificação da
solução e aplicação)
– Conclusão (apresentação de
resultados mensuráveis)

 Texto contendo:
– Introdução
– Desenvolvimento do Texto
– Conclusão
– Referências bibliográficas (de acordo
com as normas da ABNT)
– Anexos (se houver)

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
 Para a submissão dos artigos na 2ª etapa é obrigatória a inscrição na 26ª Conferência
Anprotec. O autor, responsável pela submissão do trabalho, que tiver o trabalho
aprovado e devolvido dentro do prazo estabelecido, terá concessão de desconto no valor
da inscrição, de acordo com a tabela que será divulgada no site do evento;
 Os trabalhos que não voltarem corrigidos, caso solicitado pelo Comitê Científico, não serão
apresentados;
 Ao Comitê Científico é reservado o direito de remanejamento dos trabalhos de uma
categoria para outra;
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 No caso de aprovação do trabalho submetido, será obrigatória sua apresentação por pelo
menos um dos autores, o qual, por sua vez, deverá estar inscrito no evento;
 Os artigos que não atenderem ao parecer de sua respectiva avaliação, conforme solicitado
pelos avaliadores do Comitê Científico, serão recusados;
 Não serão aceitos artigos sem uma rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação,
de conteúdo, incluindo área, nomes dos autores, título, etc;
 Não serão aceitas inclusões de co-autores e nem alteração no título do trabalho após
término do prazo de inscrição;
 Os contatos com a secretaria executiva do evento serão destinados, preferencialmente, ao
primeiro autor que tiver o e-mail citado no trabalho escrito;
 O Comitê Científico é soberano e, do resultado do seu julgamento, não caberá nenhum tipo
de recurso;
 Os Artigos Completos que obtiverem nota igual ou superior a 8 (oito) serão selecionados
para publicação nos anais digitais do evento;
 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;
 Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo, bem como em desacordo com as
regras estabelecidas neste Regulamento para sua apresentação;
 O contato para esclarecimentos e dúvidas relativas a esta Chamada de Trabalhos poderá
ser realizado pelo seguinte e-mail: chamadaconferencia@anprotec.org.br.

Josealdo Tonholo
Presidente do Comitê Científico

***
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