Chamada para a II Mostra UFG de Inovação
Objetivo:
A segunda Mostra UFG de Inovação ocorrerá durante o CONPEEX e visa apresentar ao público
interno da UFG (professores, alunos e técnicos-administrativos), bem como à sociedade em geral
(indústrias/empresas, órgãos governamentais e demais instituições de ensino e pesquisa do Estado)
exemplos de atividades da UFG em pesquisa com viés de inovação tecnológica.
Data e Local da Mostra:



Data: 21 e 22 de outubro de 2019
Local: Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal – Campus Samambaia UFG –
Goiânia – GO.

Modalidades de Exposição:
Os participantes poderão optar por apresentar os seus projetos/pesquisas presencialmente - em
estandes - ou por meio de pôsteres eletrônicos. No caso dos estandes, é obrigatória a disponibilidade
de atendimento por parte de no mínimo um pesquisador durante todo o período da Mostra. Para os
pôsteres eletrônicos os pesquisadores deverão fornecer um vídeo ou apresentação em ppt, com
cerca de 2 minutos, conforme modelo que será fornecido pela Comissão Organizadora da Mostra.
Processo de Inscrição:



As inscrições serão feitas por meio de uma ficha simplificada (Anexo) que deverá ser
preenchida e encaminhada por e-mail à PRPI até o dia 28/08/2019;
e-mail de envio: prpi@ufg.br.

Processo de Seleção:




Após o processo de inscrição, os projetos serão analisados pelo comitê de avaliação das
propostas, indicado pela PRPI, visando a verificação da pertinência/aderência aos objetivos
da Mostra;
Havendo projetos aderentes em número maior do que estandes disponíveis, a comissão
buscará agrupar, em comum acordo com os proponentes, pesquisas correlatas em um
mesmo espaço e/ou indicará alguns dos projetos para apresentação em pôster eletrônico;




Durante o processo de seleção, o comitê de avaliação das propostas poderá entrar em
contato com os grupos de pesquisadores interessados visando o saneamento de dúvidas;
A lista dos projetos selecionados com suas modalidades de exposição será publicada no site
da PRPI até o dia 09/09/2019.

Critérios de seleção dos expositores:



Enquadramento no objetivo da mostra – potencial de inovação das pesquisas;
Impacto da pesquisa e/ou material que será exposto com relação ao público externo.

Benefícios oferecidos aos expositores:
Os projetos/laboratórios selecionados terão direito a:
a) Modalidade Estande:
 Um estande de 12 m2 no espaço da Mostra;
 Um balcão de atendimento (1 m de altura);
 Uma mesa com 3 cadeiras;
 Uma tomada 220 V;
 Acesso à internet;
 Autorização para instalação de equipamentos, televisores e computadores, desde que
limitado ao espaço do estande reservado ao projeto;
 Divulgação do laboratório/pesquisa participante nos sites e redes sociais da Agência UFG de
Inovação, PRPI, UFG e do CONPEEX.
b) Modalidade Pôster Eletrônico
 Divulgação da pesquisa ao longo do dia, alternadamente, em TVs que serão instaladas
estrategicamente no espaço da mostra;
 Divulgação do laboratório/pesquisa participante nos sites e redes sociais da Agência UFG de
Inovação, PRPI, UFG e do CONPEEX.
Programação:
Data
Horário
14:00
21/10
(segunda) 20:00
8:30
22/10
17:00
(terça)
18:00

Atividade
Abertura Oficial da Mostra
Encerramento das atividades do dia
Início das atividades do dia
Premiação da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário
Encerramento da Mostra

Comissão Organizadora da II Mostra:







Helena Carasek - coordenadora
Emília Rosângela Pires da Silva
Jéssica Borges de Carvalho
Lauro June Queiroz Maia
Luizmar Adriano Junior
Márcia Regina Araújo

