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27ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes
de Inovação

CHAMADA DE TRABALHOS
A 27ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação será
realizada entre os dias 23 e26 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro (RJ), no Centro de
Convenções Sul América. Comemorando os 30 anos de existência da Associação, a
Anprotec e o Sebrae, em parceria com o Parque Tecnológico da UFRJ, realizarão o evento
com o tema ―Inovação e empreendedorismo transformando cidades‖.
A programação inclui as já tradicionais Sessões Técnicas Paralelas (STPs), dedicadas à
apresentação de ―Artigos completos‖ e ―Relatos de boas práticas‖, pré-selecionados a
partir dos requisitos estabelecidos nesta Chamada de Trabalhos. Adicionalmente, em
virtude da celebração dos 30 anos da Anprotec, esta edição da Conferência será marcada
pela apresentação de registros históricos de nossos associados, por meio da sessão
―Memória‖.
Os interessados em participar poderão submeter suas propostas obedecendo às regras e
condições detalhadas a seguir.

CONTEXTO
Maravilhosa, olímpica, criativa, inovadora e repleta de desafios a vencer. Assim é a
cidade-sede da Conferência Anprotec 2017. No Rio de Janeiro, a renovação — urbana,
econômica e social — vem sendo impulsionada pelo empreendedorismo inovador. O
contexto carioca e as tendências globais na área de ambientes de inovação, que avançam
para as cidades, criando espaços modernos para viver e trabalhar na sociedade do
conhecimento, inspiram a temática da Conferência Anprotec deste ano. Essa
transformação, vivenciada em outras regiões do Brasil e do mundo, tem como base a
criação de condições favoráveis à consolidação de uma nova economia. Surgem, assim,
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novos arranjos, ambientes, mecanismos de geração de empreendimentos e ecossistemas
de inovação, que passam a protagonizar o processo de desenvolvimento. O resultado:
cidades mais dinâmicas, inclusivas, empreendedoras e inteligentes, que respeitam as
vocações existentes, criam fontes diversas de emprego e renda e, o mais importante,
engajam a comunidade na busca por soluções para desafios locais e globais. Discutir o
papel a ser desempenhado pelos ambientes de inovação, ao envolver pessoas, novas
ideias e tecnologias e fomentar o empreendedorismo, tanto nos novos mecanismos de
geração de empreendimentos quanto nos modernos ecossistemas de inovação, no Brasil
e no mundo, é a proposta da Conferência Anprotec deste ano.
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

1. CATEGORIAS
Os trabalhos poderão ser apresentados em uma das três categorias:

a. 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 cinco (5) autores. Os trabalhos devem estar
relacionados com a temática central do evento e serem enquadrados em um dos temas
das três sessões técnicas paralelas— mais detalhes na página 05. Todos os trabalhos
aprovados com nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão publicados nos anais digitais do
evento. Os sete (7) 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 e outros 5 minutos de discussão durante a
Conferência.

b. Relato de 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, acompanhada da
apresentação dos resultados alcançados (boas práticas). Os relatos de boas práticas
podem ser escritos por até cinco (5) autores. Serão publicadas, nos anais digitais do
evento, todas os relatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). Os 12
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trabalhos mais bem avaliados pelo Comitê Científico serão apresentadas durante o Fórum
Interativo, em formato da apresentação a ser informado aos autores selecionados.

c. Memórias do movimento: texto em Português, com até 15.000 palavras, relatando
o contexto histórico da criação, estruturação e operação de ambientes de inovação
brasileiros ou ações institucionais de suporte a esses mecanismos de geração de
empreendimentos inovadores. As memórias devem ser autorizadas pelas respectivas
instituições e propostas por até cinco (5) autores. Devem apresentar o envolvimento
institucional, linhas de tempo com conjunturas e programas que favoreceram a
criação/estruturação das ações relatadas, principais parceiros e equipes envolvidas,
características

da

infraestrutura

e

recursos

humanos,

registros

numéricos

de

empreendimentos apoiados, impactos na região/estado, etc. Os relatos serão avaliados
pelo Comitê Científico quanto à qualidade do texto e ao impacto reportado. Os trabalhos
que obtiverem notas iguais ou superiores a 7,0 (sete) serão publicados pela Anprotec em
canais específicos, tais como publicações virtuais. A apresentação dos relatos
selecionados será realizada durante o evento, em áreas específicas e posteriormente
divulgada no site da Anprotec. São elegíveis para esta sessão apenas instituições e
programas com mais de 10 (dez) anos de atividades regulares.

2. SELEÇÃO
Serão selecionados, para publicação nos Anais do evento todos os Artigos Completos e
Relatos de Boas Práticas que obtiverem nota superior a 7,0 (sete) 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 Relatos de Boas Práticas. Os
Relatos de Memória selecionados serão apresentados no evento e divulgados em canais
específicos, a serem definidos por Anprotec e Sebrae.
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Para avaliação dos trabalhos, o Comitê Científico considerará os seguintes requisitos:



Estreita observância às orientações desta Chamada;



Clareza quanto aos objetivos propostos;
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Grau de alcance dos objetivos propostos;



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



Adequação com a temática central proposta para a Conferência e aderência à
sessão temática escolhida; e



Qualidade geral do texto (equilíbrio entre profundidade/amplitude, estrutura da
apresentação, clareza de redação/correção gramatical).

4. PREMIAÇÃO
Aos autores dos trabalhos mais bem avaliados, que obtiverem a maior nota concedida
pelo Comitê Científico e a maior votação do público após as apresentações, serão
concedidas as seguintes premiações:
• Melhor Artigo Completo – certificado para todos os autores 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.
• Melhor Artigo de Memória - certificado para a instituição e crédito R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) em cursos e eventos promovidos pela Anprotec.

5. ETAPAS DE INSCRIÇÃO
Para submissão à avaliação do Comitê Científico, os trabalhos deverão ser enviados em
três etapas:
• 1ª Etapa: envio do Resumo Estruturado do Artigo Completo, Memórias ou das Boas
Práticas, em português com, no máximo, 500 palavras, até o dia 24 de abril de 2017–
detalhes sobre formatação do arquivo podem ser encontrados no Item 8.
• 2ª Etapa: aplicável somente aos trabalhos selecionados na etapa anterior, exige envio
do texto completo em português, com Resumo Estruturado em português e inglês (para
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trabalhos completos), até o dia 28 de junho de 2017, conforme as especificações de
cada categoria, detalhadas no Item 8.
• 3ª Etapa: aplicável somente aos trabalhos selecionados na etapa anterior, exige envio
do texto final em português, com Resumo Estruturado em português e inglês, até o dia
21 de agosto de 2017, observando as especificações de cada categoria, disponível no
item 8.
O envio dos trabalhos, observadas as datas de cada etapa, deverá ser realizado através
do link: http://www.inscricaoeletronica.com.br/anprotec2017/trabalhos/ disponível no
site da Anprotec: www.anprotec.org.br e a partir do dia 20 de março pelo site
www.conferenciaanprotec.com.br, no menu ―Chamada de Trabalhos‖.

6. CRONOGRAMA


Inscrições para a 1ª etapa (envio dos resumos): até 24 de abril de 2017.



Comunicado aos autores do resultado da 1ª etapa: até 1º de junho de 2017.



Envio dos textos completos conforme a categoria (2ª etapa): até 28 de junho
de 2017.



Comunicado aos autores aprovados na 2ª etapa: até 08 de agosto de 2017.



Envio do trabalho final corrigido/com ajustes (3ª etapa): até 21 de agosto de
2017.

7. ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS

7.1. Artigo Completo: podem ser apresentados por até cinco (5) autores, brasileiros ou
estrangeiros. O conteúdo dos textos deve se enquadrar em uma das sessões temáticas, a
saber:
Sessão 1: Ambientes de inovação e a transformação das cidades
Composta por 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.
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Iniciativas de desenvolvimento comunitário, local e regional, empreendedorismo e
inclusão.



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



A economia criativa, sua relação com os ambientes de inovação e o
desenvolvimento das cidades.



O cooperativismo e o associativismo como promotores do desenvolvimento
pautado na inovação.



Criatividade a serviço dos negócios de alto impacto.

Sessão 2: Investimento em empresas e ambientes de inovação
Composta por pesquisas ou relatos profissionais que abordem:



Arranjos financeiros-institucionais e a estruturação de ambientes de inovação.



Investimento em empresas, capital empreendedor e novas modalidades de
funding.



Iniciativas de agentes financeiros para promoção de negócios de alto impacto.



A questão imobiliária e a relação público-privada nos ambientes de inovação.



Crowdfunding e os clusters criativos.

Sessão 3: Marcos legais e a promoção da inovação
Composta por pesquisas ou relatos profissionais que abordem questões legais relevantes
para a promoção da inovação, tais como:



Marco legal para Ciência, Tecnologia e Inovação – estudos comparativos e
experiências nacionais e internacionais.



Iniciativas institucionais visando superar os percalços da burocracia em favor da
promoção da inovação.



As questões inerentes à Proteção da Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia nas instituições e empresas em ambientes de inovação. Aplicação de
instrumentos legais de fomento à inovação (ex. Lei da Inovação, Lei do Bem,
Estatuto das Cidades, Parcerias Público-Privadas, Lei dos Anjos, modalidades
jurídicas para a utilização de terrenos públicos em ambientes de inovação).
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Programas

de

capacitação

e

formação

que

fortaleçam

a

cultura

do

empreendedorismo e da inovação nos meios jurídico, parlamentar e dos órgãos de
controle.
7.2 Relato de Boa Prática: 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. Os relatos poderão abordar os aspectos técnicos,
gerenciais, comerciais, financeiros, jurídicos, contábeis, entre outros, da empresa ou
articulações, parcerias, estratégias e/ou programas das instituições associadas. Os
trabalhos

desta

categoria

poderão

ser

submetidos

por

empreendedores

incubados/graduados e/ou por instituições, incubadoras de empresas, aceleradoras,
parques tecnológicos e demais instituições associadas à Anprotec.

7.3 Memórias: Esta sessão especial, comemorativa dos 30 Anos da Anprotec, consistirá
no relato histórico do desenvolvimento de ambientes de inovação, tais como incubadoras
de empresas, parques científicos e tecnológicos e instituições similares, a ser publicado
pela Anprotec. Assim como os trabalhos das demais categorias, os relatos de memória
serão avaliados em duas etapas, tal qual descrito no Item 8, a apresentação dos relatos
selecionados será realizada em formato audiovisual. As características técnicas da
apresentação serão informadas aos selecionados em tempo hábil para a preparação do
material.

8. Formatação
Cada etapa de submissão exige um tipo de formatação dos arquivos a serem enviados,
conforme detalhado a seguir:
1a Etapa: Os Resumos Estruturados deverão ser escritos em Português, contendo, no
máximo, 500 palavras, e obedecendo, obrigatoriamente, à seguinte estrutura:
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Objetivos.



Impactos na sociedade (se aplicável).



Forma de abordagem/metodologia.



Originalidade do trabalho.



Resultados alcançados.



Palavras-chaves (no máximo 5).



Limitações práticas (se aplicável).

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. ATENÇÃO: O arquivo de texto NÃO poderá informar os
autores do trabalho.
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 o resumo, capa, tabelas, fotos, figuras, quadros, bibliografia e anexos). Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao
disposto no item 8.1.
• Relato de Boas Práticas: deverá ter no máximo 1.500 palavras, escritas em português. Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao disposto
no item 8.1.
• Memórias: deverá ter no máximo 15.000 palavras, escritas em português. Sua capa deverá, obrigatoriamente, atender ao disposto no item 8.1.
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8.1 - Formatação dos trabalhos fase final – 3ª Etapa

Os trabalhos devem atender OBRIGATORIAMENTE ao seguinte modelo:

Artigos completos


Capa em português (1 página)
contendo:
−
−
−
−
−
−

Capa em inglês (1 página) contendo os
mesmos itens da capa em português.



Texto contendo:

−



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



Memórias

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)

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)



−
−
−
−

Relato de boas práticas

Texto (três páginas)
contendo:
− Introdução (problema)
− Desenvolvimento
(Identificação da solução e
aplicação)
− Conclusão (apresentação de
resultados mensuráveis)


−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Capa em português (1 página) contendo:

Título
Autor (nome completo)
Co-autor(es) (nome completo)
Resumo do histórico da incubadora/parque ou similar
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.



Texto contendo:

Introdução
Articulação/arranjo inicial que deu origem ao ambiente
Histórico e linha do tempo do ambiente de inovação
Infraestrutura, financiamento e outros aspectos relacionados à
estruturação do ambiente
Impactos, histórico de contribuição para a cidade/região/país
Expectativas e planos para o futuro
Referências bibliográficas (de acordo com as normas da ABNT, se houver)
Anexos (se aplicável)

Observação: Como documento alusivo à memória institucional e do movimento
brasileiros, sugerimos aos autores enaltecerem as pessoas e instituições que
contribuíram para a estruturação da incubadora/parque.
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS
• Para a submissão dos artigos na 2ª etapa é obrigatória a inscrição e pagamento da respectiva taxa de pelo menos um dos autores na 27ª
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.
• Em casos nos quais o Comitê Científico sugerir ajustes nos trabalhos para apresentação e os autores não o fizerem, os trabalhos não serão
apresentados na Conferência.
• 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 coautores e nem alteração no título do trabalho após o término do prazo de inscrição.
• O Comitê Científico é soberano e, do resultado do seu julgamento, não caberá nenhum tipo de recurso.
• 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.
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• O contato para esclarecimentos e dúvidas relativas a esta Chamada de Trabalhos poderá ser realizado pelo seguinte e-mail:
chamadaconferencia@anprotec.org.br.
• Os contatos com a Secretaria Executiva do evento serão destinados, preferencialmente, ao primeiro autor que tiver o e-mail citado no trabalho
escrito.

BRASÍLIA (DF), 15 DE FEVEREIRO DE 2017.
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