Chamada de Trabalhos
23º Workshop Anprotec – Incubadoras de empresas
Introdução
A 23a edição do Workshop Anprotec, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2015, em
Cuiabá (MT), promoverá uma discussão essencial à atuação das incubadoras de empresas
brasileiras: a integração dos diferentes mecanismos e atores envolvidos no apoio ao
empreendedorismo inovador, tais como aceleradoras, espaços de coworking e demais
entidades de fomento.
Ao longo do debate, serão apresentados casos bem sucedidos de convergência em
ambientes de inovação, que demonstrem modelos híbridos em operação no Brasil. A
seleção desses casos será realizada por meio desta Chamada de Trabalhos.
Como participar
Para participar da seleção, os representantes de incubadoras de empresas associadas à
Anprotec, devidamente inscritos no 23o Workshop Anprotec, devem enviar um relato, de
até 1.500 palavras, da(s) experiência(s) de sua instituição na integração de diferentes
mecanismos de apoio ao empreendedorismo inovador, tais como aceleradoras, espaços de
coworking, plataformas de ensino à distância e fundos de investimento, entre outros. Se
selecionado, o caso deverá ser apresentado de forma oral durante o Workshop, em no
máximo dez (10) minutos.

Critérios de seleção
Para a seleção dos relatos a serem apresentados, o Comitê Avaliador considerará os
seguintes critérios:





Clareza quanto aos objetivos propostos;
Resultados alcançados;
Contribuição para a resolução de problemas práticos;
Contribuição efetiva à geração e ao crescimento de empreendimentos inovadores.

Forma de inscrição e cronograma
Os relatos, com no máximo 1.500 palavras, deverão ser enviados em formato pdf ou doc
até o dia 8 de setembro de 2015 para o email atendimento@anprotec.org.br, contendo,
obrigatoriamente, as seguintes informações:
 Nome da incubadora:
 Endereço da incubadora:
 Nome do representante/ autor do relato:
 Email:
 Telefone:
 Descrição do modelo híbrido adotado:
 Motivação da ação relatada (contexto, problema a ser resolvido):
 Resultados alcançados:
Os autores dos casos selecionados serão comunicados pela Anprotec até o dia 19 de
setembro de 2015, recebendo, nesta data, as orientações sobre a apresentação oral a ser
realizada durante o Workshop, no dia 20 de outubro de 2015, em Cuiabá (MT).
Cabe ressaltar que todos os custos relativos a deslocamento e hospedagem são de total
responsabilidade do autor e/ou da instituição representada.

Contato
Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, a equipe da Anprotec
está à disposição pelo email atendimento@anprotec.org.br e pelo telefone (61) 3202-1555.

*****
Brasília (DF), 07 de agosto de 2015.

