REGULAMENTO
1. APRESENTAÇÃO
A Anprotec convida para a Missão Técnica 2015/2 a ser realizada entre os dias 14 e 25 de setembro de
2015, com destino a Coreia do Sul e China. A ação é promovida em parceria com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para
Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti).
O objetivo da Missão Técnica 2015/2 é propiciar a todos os participantes um contato direto com a
experiência exitosa dos sistemas de inovação dos dois países de destino; ampliar o networking de alto nível;
dar prosseguimento à agenda de cooperação bilateral em ciência, tecnologia & inovação e continuidade às
ações previstas no acordo firmado entre a Anprotec com a Samsung Electronics e o Center for Criative
Economy and Innovation (CCEI) da Coreia do Sul; ensejar discussões sobre parques tecnológicos e áreas de
inovação, por meio da participação na 32ª Conferência Mundial da IASP, que contribuam para o
fortalecimento do movimento empreendedor brasileiro.
A programação inclui visitas a parques tecnológicos, universidades, centros de inovação e negócios, onde
serão realizadas reuniões, encontros e diálogos com agentes dos sistemas de inovação locais.
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QUEM PODE PARTICIPAR
Dirigentes de parques tecnológicos e incubadoras de empresas associados à Anprotec;
Dirigentes das agências de fomento do governo federal e ministérios;
Secretários estaduais e municipais de C&T&I;
Presidentes de Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) ou instituições equivalentes;
Empreendedores vinculados a parques tecnológicos e incubadoras de empresas associados à
Anprotec.

IMPORTANTE:
As vagas são limitadas.
É imprescindível ter fluência na língua Inglesa, pois não haverá serviço de tradução.

3. ROTEIRO PRELIMINAR (atividades a confirmar)
De 11 a 13 de setembro: Viagem à Coreia do Sul (Saída: 11/09; Chegada: 13/09)
Para efeito de operacionalização, a missão será dividida em duas etapas:
Etapa 1 - (14 a 18 setembro 2015 – Coreia do Sul)
A. Reuniões e visitas técnicas nos parques tecnológicos e centros de inovação da Coreia do Sul

Etapa 2 - (21 a 25 setembro de 2015 – China)
A. Visita técnica e cultural em Pequim
B. Participação na 32nd IASP World Conference 1

4. INVESTIMENTO
O valor referente à participação no programa completo da Missão Técnica 2015/2 é individual. O
pagamento pode ser efetuado até o dia 14 de agosto de 2015.

Condições/Datas

Valor em USD**

Com desconto* - até 31/07/2015

USD 3.800,00

Regular - até 14/08/2015

USD 3.950,00

* Para usufruir do desconto, o participante deverá enviar o comprovante de depósito até às 17h do dia 31
de julho de 2015 para os e-mails: aksara@anprotec.org.br e nailma@anprotec.org.br.
**A taxa de conversão usada
http://www.valor.com.br/valor-data.
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No valor acima estão incluídos os seguintes itens:
a) Etapa 1 (14 a 18 de setembro de 2015 – Coreia do Sul):
i. Hospedagem em apartamento single com café da manhã (6 noites: check-in dia 13/09 e checkout dia 19/06)
ii. Visitas técnicas e reuniões
iii. Caderno técnico (eletrônico)
iv. Traslados para as visitas técnicas
v. Crachá e certificado da missão
b) Etapa 2 (21 a 25 de setembro de 2015 – China):
i. Hospedagem em apartamento single com café da manhã (7 noites: check-in dia 19/09 e checkout dia 26/09)
ii. Inscrição na 32nd IASP World Conference – 22 a 25 de setembro de 2015 (Não estão inclusas:
IASP Pre-Conference e atividades sociais e culturais)
iii. Crachá e certificado da missão
A inscrição na 32ª Conferência da IASP inclui: todas as principais sessões; caderno da programação; coffee
breaks e almoços durante o evento; recepção na abertura; jantar informal; jantar de gala; traslados de
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hotel/centro de convenção/hotel; e acesso à área de exposição. Mais informações no site oficial do evento:
http://iasp2015beijing.csp.escience.cn/dct/page/70059

Despesas que deverão ser custeadas diretamente pelo participante:
i. Passagens aéreas*/2
ii. Seguro viagem obrigatório
iii. Alimentação que não estiver inclusa nos itens “a” e “b”
iv. Traslado que não estiver incluso nos itens “a” e “b”
v. Outras despesas (inclusive despesas extras de hospedagem).
vi. Obtenção de visto de entrada na República Popular da China/3

5. INSCRIÇÃO
O formulário de inscrição está disponível neste link e deverá ser enviado para o e-mail
aksara@anprotec.org.br, aos cuidados de Aksara Somchinda, atendendo ao seguinte:
a) Preenchimento de formulário de inscrição
b) Cópia do passaporte.
O prazo final para inscrição é até às 18 horas do dia 14 de agosto de 2015, aos cuidados de Aksara
Somchinda, pelo e-mail: aksara@anprotec.org.br.
Em caso de desistência do participante, o que poderá ocorrer até o dia 24/08/15, a Anprotec reterá
30% do valor total de inscrição.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao submeter a inscrição o candidato concorda automaticamente com as regras e condições da Missão,
comprometendo-se com as obrigações, responsabilidades e despesas inerentes a sua participação.

Brasília, 29 junho de 2015

********************************************************************************

A Anprotec firmou um acordo com a agência Way-Up Turismo, de Florianópolis, para ser o agente
preferencial de viagem que atenderá os participantes com serviços de passagens aérea e seguro de viagem
para esta missão. Contato: Gisele; gisele@wayupturismo.com.br; Fone: (48) 3233-6050.
3
A carta-convite para a 32nd IASP World Conference será fornecida aos participantes a fim de facilitar o
pedido de visto à República Popular da China.
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