CHAMADA DE TRABALHOS ANPROTEC
Entre os dias 12 e 14 de agosto, a capital catarinense, Florianópolis, será palco da primeira
edição do Innovation Summit Brasil, que tem o objetivo de formular proposições para apoiar e
estimular o investimento em empreendedorismo inovador no país. O Innovation Summit Brasil
2019 irá reunir diferentes agentes para definição de ações voltadas ao fortalecimento da
capacidade de inovação e da competitividade da economia do país, e o fortalecimento dos
ambientes promotores de inovação, da pesquisa científica, da interação entre instituições de
pesquisas e empresas, da atração de capital, da cultura empreendedora, e da geração de
emprego e renda.
Realizado pela Rede Nacional das Associações de Inovação e Investimentos (RNAII), o Innovation
Summit Brasil 2019 conta com correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), e apoio local da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e da Fundação
Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).
A RNAII é uma iniciativa inédita de colaboração das grandes entidades fomentadoras do
empreendedorismo inovador, em prol de todo o ecossistema brasileiro de ciência, tecnologia e
inovação. Composta pela Abipti (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica
e Inovação); ABstartup (Associação Brasileira de Startups); Abvcap (Associação Brasileira de
Private Equity & Venture Capital); Anjos do Brasil; Anpei (Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras); Anprotec (Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e pelo Fortec (Fórum Nacional de Gestores de
Inovação e Transferência de Tecnologia), a Rede congrega uma cadeia com milhares de
associados de natureza diversificada, para efetiva colaboração e fortalecimento de ações,
públicas e privadas, focadas na transformação do conhecimento em riqueza.
Juntas, essas associações representam mais de mais de 150 instituições de pesquisa, 300
gestores de núcleos de inovação, 370 ambientes de inovação (incubadoras, aceleradoras,
parques tecnológicos), 120 investidores de venture capital, 5000 startups, 7000 investidores
anjos, e 200 empresas inovadoras de grande e médio porte.

TEMA
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO: CRIATIVOS, CONECTADOS E COMPETITIVOS
O tema central escolhido busca retomar a ideia de que “a união faz a força”, já que para
desenvolver um ecossistema de inovação sólido é necessário a criação de ambientes
colaborativos e com ações em todas as frentes.

Na biologia, a palavra ecossistema significa um conjunto de comunidades que, aliadas a fatores
externos, colaboram entre si para a sobrevivência de todas. O mesmo ocorre quando diferentes
atores, como empresas de tecnologia, universidades, investidores, fundações, governos e a
sociedade, se unem para favorecer o crescimento da inovação e colaborar uns com os outros; e
as características “criativo”, “conectado” e “competitivo” vêm para enriquecer ainda mais esse
ecossistema de inovação.
Nesse sentido, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec) tem a satisfação de convidá-lo a submeter seu(s) trabalho(s), que serão
avaliados e selecionados para publicação nos anais do evento e em outras publicações, como
revistas científicas.
Os trabalhos podem ser apresentados nas categorias: artigo completo ou relato de boas
práticas em empresas e ambientes de inovação. Os interessados na submissão de trabalhos
devem enviar o resumo pelo link a partir de 18 de março em link disponível no site da Anprotec
e do Innovation Summit Brasil.

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. CATEGORIAS
Os trabalhos poderão ser apresentados em uma das duas categorias:
a. Artigo completo: artigo inédito, contendo no mínimo 5.000 e, no máximo, 8.000 palavras, em
português ou inglês, com resumo estruturado em português e inglês. Os artigos completos
podem ser escritos por até cinco (5) autores, brasileiros ou estrangeiros. Os trabalhos devem
estar relacionados com a temática central do evento. Todos os trabalhos aprovados com nota
igual ou superior a 7,0 (sete) serão publicados nos anais digitais do evento e poderão, ainda, ser
submetidos para análise e posterior publicação em revisas científicas parceiras (Revista de
Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas – REGEPE ou Cadernos de Prospecção;
Revista Locus).
Os 21 artigos, classificados com melhor nota, na avaliação do Comitê Científico, serão
apresentados sob forma oral - 15 minutos de apresentação, no dia 13 de agosto.
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 ou inglês, 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. Todos os relatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão
publicados nos anais digitais do evento.

As 10 boas práticas mais bem avaliadas pelo Comitê Científico serão apresentadas sob forma
oral - 5 minutos de apresentação - no dia 13 de agosto.

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 e até 10
Relatos de Boas Práticas.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Para avaliação dos trabalhos, o Comitê Científico irá considerar os seguintes requisitos:
• Estreita observância às orientações desta Chamada;
• 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 o Innovation Summit e aderência à sessão
temática escolhida;
• Qualidade geral do texto (equilíbrio entre profundidade/amplitude, estrutura da
apresentação, clareza da redação/correção gramatical).

4. PREMIAÇÃO
Serão concedidas aos autores dos trabalhos mais bem avaliados, ou seja, que obtiverem a maior
nota na avaliação do Comitê Científico, 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.

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 ou do relato de boas práticas, em
português ou inglês, com, no máximo, 500 palavras, até o dia 11 de abril de 2019. Os detalhes
sobre a 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 ou inglês, com resumo estruturado em português e inglês (para
trabalhos completos), até o dia 03 de junho, 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 ou inglês, com resumo estruturado em português e inglês, até o dia
22 de julho, observando as especificações de cada categoria, disponíveis no item 8.
O envio dos trabalhos, observadas as datas de cada etapa, deverá ser realizado através do link
a partir de 18 de março em link no site da Anprotec e do Innovation Summit Brasil.

6. CRONOGRAMA
• Inscrições para a 1ª etapa (envio dos resumos): até 11 de abril.
•Comunicado aos autores do resultado da 1ª etapa: 02 de maio.
• Envio dos textos completos conforme a categoria (2ª etapa): 03 de junho.
• Comunicado aos autores aprovados na 2ª etapa: até 11 de julho.
• Envio do trabalho final corrigido/com ajustes (3ª etapa): 22 de julho.

7. ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS
7.1. Artigo completo: pode ser submetido por até cinco (5) autores, brasileiros ou estrangeiros.
O conteúdo do texto deve se enquadrar em um dos temas; a saber:
1. Foresight/tendências 2020-2030 (políticas econômicas e tecnológicas; transformação digital;
bioeconomia, etc). Quais as tendências de mercado e consumo para a próxima década,
considerando o desenvolvimento tecnológico, a política e a economia local e global?

2. Marco legal de Inovação (impactos e desdobramentos). Uma vez promulgado o novo marco,
como o país, os estados e as cidades estão se organizando no contexto da inovação? Cidades
humanas, inclusivas, sustentáveis e criativas precisam atualizar seus marcos legais?
3. Fomento e financiamento à inovação - público e privado (investidores anjo, fundos, modelos,
captação). Os desafios do mundo contemporâneo exigem modelos alternativos de fomento à
inovação para promover negócios de alto impacto nas mais diversas áreas – da economia
criativa às startups ultra-hightech.
4. Cultura Empreendedora (desenvolvimento, fomento, capacitação). A cultura do
empreendedorismo inovador deve se atualizar frente aos novos desafios para geração de
negócios impactantes. Quais as novas metodologias para geração de empreendimentos
relevantes para os países em desenvolvimento?
5. Cooperação. Universidades, empresas e governos têm buscado novos formatos de
cooperação bi ou polilateral? Como estas relações acontecem de forma produtiva?
6. Habitats de inovação (sustentabilidade e governança, fontes de receita, modelos financeiros).
Ambientes férteis produzem riqueza e desenvolvimento. Como garantir a organização e a
viabilidade operacional de incubadoras, parques, aceleradoras nos ambientes contemporâneos
e criativos?
7. Indicadores e métricas de inovação (cooperação u-e, avaliação de empresas, prospecções de
tecnologias de interesse local ou setorial). Como se mede a densidade de inovação em
empresas, ambientes, cidades e países? Marcas, patentes, unicórnios. Os desenvolvimentos
estão relacionados?
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, núcleos de inovação tecnológica e demais instituições associadas à Anprotec.
Estes trabalhos devem apresentar resultados reais já alcançados com a prática adotada. Não
serão aceitas propostas de intervenção ainda não validadas.

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 ou inglês, 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-chave (no máximo 5).
2ª 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. 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 ou inglês, com resumo estruturado em português e
inglês, deverá ter no mínimo 5.000 e, no máximo, 8.000 palavras (incluindo 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.
8.1 - Formatação dos trabalhos fase final – 3ª Etapa
Os trabalhos devem atender, OBRIGATORIAMENTE, ao seguinte modelo:

Artigos completos
Relato de boas práticas
Capa em português (1 página) contendo:
Capa (1 página) contendo:
• Título
• Título
• Autor (nome completo)
• Autor (nome completo)
• Co-autor(es) (nome completo)
• Co-autor(es) (nome completo)
• Resumo Estruturado do artigo
• No rodapé da página, inserir os
dados do(s) autor(es) e co-autor(es).
• Palavras-chave (máximo 5)
(Formação, instituição, endereço,
• No rodapé da página, inserir os
fone e e-mail)
dados do(s) autor(es) e coautor(es). (Formação, instituição,
endereço, fone e e-mail)
Capa em inglês (1 página) contendo os Texto (três páginas) contendo:
mesmos itens da capa em português.
• Introdução (problema)
• Desenvolvimento (identificação da
• Texto contendo:
solução e aplicação)
• Introdução
• Conclusão
(apresentação
de
• Desenvolvimento do Texto
resultados
mensuráveis)
• Conclusão
• Referências bibliográficas (de
acordo com as normas da ABNT)
• Anexos (se houver)

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
• Para a submissão dos artigos na 2ª etapa é obrigatória a inscrição e o pagamento da respectiva
taxa nas atividades da Anprotec previstas no Innovation Summit, por, pelo menos, um dos
autores do trabalho.
• Os artigos completos ou relatos de boas práticas que obtiverem nota superior a 7,0 (sete) na
avaliação do Comitê Científico serão selecionados para publicação nos anais do evento, mas a
publicação só acontecerá se, pelo menos, um dos autores estiver inscrito.
• 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 e
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 não caberá nenhum tipo de recurso quanto ao resultado do
seu julgamento.
• Os artigos completos que obtiverem nota igual ou superior a nove (9,0) poderão ser
submetidos para avaliação e publicação na Revista Locus Científico, editada pela Anprotec e na
Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (REGEPE) ou revista Cadernos
de Prospecção, de acordo com a linha temática dos trabalhos.
• 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
• 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), 11 de março de 2019.

Parceria na Chamada de Trabalhos Anprotec:

