IV EXPO ECOINOVAR
REGULAMENTO

1 INTRODUÇÃO
A Expo Ecoinovar – Soluções Inovadoras para um Futuro Sustentável é um
evento participante da XVI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e reunirá alunos
dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior e empreendedores de startups,
empresas e organizações não governamentais (ONGs). Em 2021, em sua quarta edição,
tem como temática “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o
planeta”.

2 OBJETIVOS
O objetivo da Expo Ecoinovar consiste em apresentar projetos e soluções que
possam contribuir para a construção de um futuro mais justo e sustentável, dos pontos de
vista ambiental, social e econômico. A exposição apresentará ao público projetos e
soluções previamente selecionados, alinhados à temática do evento e aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável ODS/ONU.

3 PERÍODO
A IV Expo Ecoinovar será realizada no dia 28 outubro de 2021, em formato online.

4 SUBMISSÕES DE PROJETOS
Os projetos a serem submetidos à Expo Ecoinovar devem contemplar ideias e
soluções, por meio de produtos, serviços, práticas e/ou ações, existentes ou em
desenvolvimento, que possam contribuir para um futuro mais justo e sustentável. Os

projetos serão submetidos no formato de resumo, contendo: Título; Identificação dos
integrantes da Equipe; Instituição; Categoria; Síntese do Projeto; Resultados e
Benefícios Esperados; Conclusão.
Para participar da IV Expo Ecoinovar, deverá ser enviado um resumo do projeto
pelo

sistema

do

evento,

por

meio

do

endereço

http://ecoinovar.submissao.com.br/4expoecoinovar/login.php, até as 23h59m do dia 31
de Agosto de 2021. Observa-se que os projetos devem ser submetidos em arquivo
formato .PDF de, no máximo, uma (1) página.
O resumo deve ser elaborado de acordo com as normas contidas no ANEXO A
deste regulamento.
Cada equipe será composta por, no máximo, 5 (cinco) integrantes e a equipe
deverá eleger um integrante responsável pela equipe e pela submissão do projeto. O
integrante responsável pela submissão deverá realizar um cadastro no sistema para, então,
iniciar o processo de submissão do projeto. Na submissão, o responsável, entre outras
informações, deverá informar os dados do projeto e dos participantes da equipe. Os
demais integrantes não necessitam realizar cadastro no sistema.
Não há um número limite de equipes/projetos por instituição, desde que cada
integrante participe de, no máximo, dois projetos.

5 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES E CATEGORIAS
As equipes deverão ser compostas por no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco)
integrantes.
A equipe deverá se inscrever em uma das categorias, a seguir:
•

CATEGORIA I: ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

•

CATEGORIA II: EMPREENDEDORES DE STARTUPS

•

CATEGORIA III: EMPREENDEDORES DE EMPRESAS

•

CATEGORIA IV: EMPREENDEDORES DE ONGs

6 SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Os projetos serão avaliados e selecionados por uma comissão científica, segundo
os critérios a seguir:

•

Aderência à temática do evento;

•

Pertinência e relevância para os objetivos do evento;

•

Abordagem criativa e inovadora;

•

Originalidade;

•

Concisão e clareza da linguagem, leitura fluída.

A organização do evento divulgará os resultados na medida em que as avaliações
dos projetos forem sendo concluídas.

7 INSCRIÇÕES
As equipes com trabalhos selecionados serão automaticamente inscritas no
evento. Durante o evento, em dia e horário previamente divulgado, o projeto deverá ser
apresentado por, no mínimo, um integrante da equipe. A participação dos demais
integrantes é optativa e incentivada.

8 ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Modalidade Presencial: A apresentação será em formato de banner/pôster com as
seguintes dimensões:
•

Largura mínima: 60cm; Largura máxima 90cm;

•

Altura mínima: 90cm; Altura máxima: 120cm.
Adicionalmente, será disponibilizada uma classe para a exposição de material

prático complementar, se considerado necessário e conveniente pela equipe.
Durante o período de avaliação, pelo menos um integrante deverá permanecer no
local do banner/pôster para apresentação.
Modalidade On-line: A equipe deverá preparar um vídeo de apresentação do
projeto, de até 5 minutos, para ser disponibilizado na plataforma tecnológica do evento.
Os participantes do evento poderão prestigiar e avaliar os projetos pela web, por meio de
ferramentas de interação virtual.
O formato da apresentação dos projetos será definido pela Comissão Organizadora
da Expo Ecoinovar mediante orientações sanitárias vigentes e disponibilização de
ferramentas virtuais. As equipes com trabalhos selecionados receberão e-mail com as
diretrizes para apresentação.

9 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS EXPOSTOS
A avaliação dos trabalhos será realizada por membros nomeados pela Comissão
Organizadora e seguirá os seguintes critérios:
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

PESO

NOTA

Resumo / projeto submetido

3

0 a 10

Clareza na apresentação (Banner e Exposição Oral)

3

0 a 10

Criatividade e inovação

2

0 a 10

Conhecimento do tema

2

0 a 10

Para cada um dos itens a serem avaliados, especificados anteriormente, o
avaliador atribuirá uma nota entre 0 a 10 (0=ausente; 1 a 4=ruim; 5 a 6=regular; 7 a
8=bom; 9 a 10=excelente).
A seguir, são definidos os itens de avaliação em cada um dos critérios acima
definidos:

9.1 Resumo / Projeto Submetido:
Capacidade de síntese, clareza, correção e adequação de linguagem; organização
lógica, coerência, objetivos claros;

9.2 Clareza na apresentação:
Domínio do conteúdo e clareza; qualidades visuais e dimensões adequadas as
orientações divulgadas; Apresentação da síntese do projeto, dos resultados e benefícios
esperados e conclusão;
Demonstração de integração e participação da equipe na exposição do trabalho;

9.3 Criatividade e inovação:
Criatividade, originalidade; aplicação dos resultados; relevância social, ambiental,
cultural e tecnológica;

9.4 Conhecimento do tema:
Pertinência e relevância do conteúdo; aplicabilidade prática;

10 PREMIAÇÃO
Serão premiados com certificados todos os integrantes participantes das equipes
que alcançarem entre o primeiro e o terceiro lugar de cada categoria.

CATEGORIA

PREMIAÇÃO
1º Lugar

Ensino Superior

Startups

ONGs

Empresas

2º Lugar

Certificado
Certificado

3º Lugar

Certificado

1º Lugar

Certificado

2º Lugar

Certificado

3º Lugar

Certificado

1º Lugar

Certificado

2º Lugar

Certificado

3º Lugar

Certificado

1º Lugar

Certificado

2º Lugar

Certificado

3º Lugar

Certificado

11 DISPOSIÇÕES GERAIS
- Os prazos poderão ser prorrogados conforme decisão da Comissão Organizadora do
evento, com prévia divulgação.
- Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
evento.
- Os participantes do evento autorizam a utilização de seu nome e/ou imagens realizadas
no evento, sem que isto acarrete ônus aos Integrantes da Comissão Organizadora
e as Instituições Promotoras.
- Todas as informações do evento serão divulgadas pela Comissão Organizadora no
endereço http://ecoinovar.com.br/10/expo/.

ANEXO A
NORMAS TÉCNICAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12, com exceção do interior de figuras e tabelas
que deverão utilizar tamanho 10;
- Espaçamento do corpo do texto: 1,0 (simples);
- Alinhamento do texto: justificado;
- Margens: Superior: 3 cm, Inferior: 2 cm, Esquerda: 3 cm, Direita: 2 cm.
2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
2.1 O CONTEÚDO DOS TRABALHOS DEVE APRESENTAR:
(a) Síntese do Projeto;
(b) Resultados e Benefícios Esperados;
(c) Conclusão;
2.2 Os nomes dos autores e coordenador devem ser colocados após o título, alinhados à
direita, seguido do nome da instituição representante, entre parênteses.
2.3 As figuras, tabelas e ilustrações devem conter título, legendas, créditos e fonte
(quando necessário).
2.4 O resumo deverá possuir no máximo uma (1) página.
2.5 Observa-se que os projetos devem ser submetidos em arquivo formato .PDF.

