A SSO C IA ÇÃO PARQU E TE C NOLÓG ICO BOT UC ATU

EDITAL: 01/2020
INSCRIÇÃO DE TRABALHOS NO FORMATO DE BANNERS PARA A
4ª. RODADA DE EMPREENDEDORISMO & INOVAÇÃO DO PARQUE
TECNOLÓGICO BOTUCATU

A 4ª. Rodada de Empreendedorismo e Inovação, organizada pelo Parque Tecnológico de
Botucatu e instituições parceiras, traz uma exposição de trabalhos em banners como novidade
na edição de 2020.
A proposta é abrir um espaço virtual para apresentação de trabalhos técnicos científicos, no
formato de Banner, que apresentem ideias inovadoras na solução de problemas e seus
respectivos impactos na sociedade.

Submissões
Os trabalhos em banners devem ser submetidos à análise, seguindo os critérios e prazos
especificados neste edital.
Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição ou submissão.
As candidaturas podem ser feitas diretamente no site do Parque Tecnológico de Botucatu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyGTMeWgu7LplgOuA268ZSYIZciwbsvR8z_xGXA0TCh35Ew/viewform

Prazo para submissão
De 16 de novembro até 07 de dezembro de 2020

Normas para a Elaboração e Apresentação dos Trabalhos em Banners
Componentes essenciais:
•

Nome do autor do Trabalho Banner, endereço e contato;

•

Nome da Instituição ou empresa (quando for o caso);

•

Descrição do Trabalho;

•

Impacto na sociedade no presente e/ou no futuro (produtos/processos/serviços
inovadores, número de empregos gerados, etc.)

•

Perspectivas futuras para realização do Projeto.
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Critérios de seleção do pôster.
•

Serão selecionados até 30 Trabalhos Banners, desde que atendam às normas de
elaboração descritas acima.

•

Os Trabalhos Banners aceitos serão notificados via e-mail até o dia 07 de dezembro de
novembro de 2020.

•

Os Trabalhos Banners selecionados serão exibidos durante todo o período do evento.
Haverá uma premiação para os melhores banners.

•

Os Trabalhos Banners deverão ser elaborados de acordo com as especificações técnicas
abaixo:
1. Especificações Técnicas
• Tamanho: largura: 25,4 cm e altura: 14,288 cm
•

Formato eletrônico de imagem de 960px x 720px de definição;

•

Legibilidade e recursos: Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas
e gráficos;

•

Modelo: ver ANÉXO I.

Exposição e apresentação dos Trabalhos Banners
▪

Os Trabalhos Banners selecionados serão colocados em um espaço virtual de exposição.

▪

Os participarão do evento somente por meio da exposição dos Trabalhos Banners, não
sendo permitidos outros meios de divulgação.

▪

O autor que não respeitar essas condições será desclassificada da premiação.

Premiação
Uma banca avaliadora composta por 6 representantes do
Empreendedorismo e Inovação, analisará os Trabalhos Banners.

NEI

–

Núcleo

de

Serão selecionados os 3 Trabalhos Banners mais pontuados, de acordo com os seguintes
critérios:
1.
•
•
•

Critérios a serem pontuados pela banca de avaliação:
Cumprimento das especificações técnicas;
Cumprimento das normas de exposição;
Criatividade, design e visual.
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ANEXO I:
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