Regras do Tech Women Paper Contest 2021
O Tech Women Paper Contest 2021 (TWPC 2021) abre espaço, dentro do cenário do
Tech Women Summit, para que pesquisadoras da área de Stem* possam divulgar
novos resultados de suas pesquisas para a comunidade de ciência e tecnologia.
O TWPC acredita e reconhece a importância da pesquisa e da divulgação das
descobertas e do avanço da ciência e da tecnologia para além do ambiente acadêmico.
Gera também possibilidades imediatas de aplicabilidade prática e resolução dos atuais
problemas enfrentados pela sociedade.
O TWPC visa estimular e conectar pesquisadoras, empresas, instituições e investidores,
para que juntos desenvolvam novos produtos e serviços, que poderão melhorar a vida
de pessoas e tornar a nossa sociedade mais eficiente e inovadora.
O TWPC é um trabalho desenvolvido pensando no papel do Tech Women Summit
junto à sociedade, buscando uma forma de fomentar o seu desenvolvimento e
crescimento.
Ao trazer um concurso de “papers” para um ambiente que envolve agentes de
inovação, startups e grandes empresas, esperamos que academia e as instituições
caminhem juntas rumo ao desenvolvimento de soluções e de inovações nas mais
diversas áreas.
* A sigla Stem interliga o ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Stem é um termo,
em inglês, usado para designar o campo do conhecimento composto por ciências, tecnologia,
engenharia e matemática (science, technology, engineering, and mathematics).

1- TEMA:
O tema escolhido para esta edição é “Soluções e Inovação de Tecnologia em
Sustentabilidade”.
Dessa forma, serão aceitos quaisquer trabalhos que dentro da área de STEM*
abordem a temática de tecnologia e sustentabilidade concomitantemente e que
tragam alguma inovação ou solução aplicável no mercado.
* A sigla STEM interliga o ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. STEM é um termo,
em inglês, usado para designar o campo do conhecimento composto por ciências, tecnologia,
engenharia e matemática (science, technology, engineering, and mathematics).

Serão aceitos trabalhos inéditos e não inéditos para fins deste edital.

2- QUEM PODE PARTICIPAR:
- O concurso é exclusivo para candidatas brasileiras ou naturalizadas, que se
autodeclarem do gênero feminino e que:
a)
Estejam em fase de apresentação final de seus trabalhos de mestrado ou
doutorado (no máximo um ano antes da conclusão.
ou
b)
Tenham seus trabalhos de mestrado ou doutorado defendidos até 2 anos
antes da data de abertura deste edital;
- A candidata, independentemente da modalidade, deve ser portadora de diploma de
curso superior reconhecido no Brasil.
3- CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO:
O concurso se divide em duas categorias: Mestrado e Doutorado. Serão avaliados os
trabalhos de cada categoria, independentemente da escolha da linha temática, desde
que o paper esteja alinhado ao tema deste edital.
4- INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas no site www.doity.com/techwomen, das 09:00 do dia 22
de janeiro de 2021 às 23:59 do dia 26 de fevereiro de 2021.
Cada candidata só poderá inscrever um único trabalho.
5- APLICAÇÃO DO PAPER
Cada candidata deverá:
- Preenche o formulário no site de inscrição, informando os seus dados pessoais e
afiliação acadêmica, ao qual anexarão seus documentos de comprovação acadêmica,
seja o diploma ou uma declaração da instituição.
- Preencher um resumo de seu trabalho, apresentando de maneira sucinta, o problema
que sua solução ou inovação resolve, as propostas de solução, sua aplicação no
mercado e o público/mercado a que se destina. Este resumo pode ter até 2000
caracteres.

6- ORIENTAÇÃO ÀS CANDIDATAS
- A candidata deverá cadastrar um e-mail de acesso frequente, tendo em vista que o
contato com a candidata será realizado exclusivamente por este canal.
- É de inteira responsabilidade da candidata o preenchimento completo da inscrição e
o envio dos demais itens necessários para a sua confirmação.
- Na hipótese do preenchimento incompleto, problemas no envio do formulário e falha
no encaminhamento do seu trabalho acadêmico, ou ainda o envio de conteúdo ou
informações falsas, incorretas, inverídicas ou em descumprimento à legislação vigente,
inclusive quanto aos direitos de propriedade intelectual, a candidata será
automaticamente desclassificada.
- O Tech Women Summit não se responsabiliza pelas inscrições não concluídas, seja
por ordem técnica, falhas de comunicação, problemas de rede ou por quaisquer outros
fatores que impeçam a transmissão de dados, principalmente no último dia de
inscrição.
Ao efetivar a sua inscrição, a candidata estará acatando, integralmente, as regras e
valores estabelecidos neste edital, no site da Tech Women Summit
(www.techwomensummit.com.br) não cabendo qualquer reclamação ou recurso
posterior.
7- COMPOSIÇÃO DA BANCA DE AVALIAÇÃO E JURADOS:
As avaliadoras são membros do Comitê Científico (Comitê que trabalhou na criação
das regras do concurso e que apoiam a coordenação do Tech Women na divulgação do
concurso, entre outras funções) e convidadas que atendem as especificações abaixo.
Na Categoria Doutorado, a banca será composta exclusivamente por mulheres,
doutoras ou pós- doutoradas.
Na Categoria Mestrado, a banca será composta exclusivamente por mulheres,
mestres, doutoras ou pós- doutoradas.
8- ETAPAS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
As avaliações serão divididas em duas etapas:
a) 1ª Etapa - Seleção dos trabalhos
- Os trabalhos inscritos serão avaliados pelo Comitê Científico. Serão
selecionados até 12 trabalhos de maior destaque em cada categoria.

- Cada trabalho será avaliado por 3 avaliadoras da banca, todas com o mesmo
peso na votação.
- Os trabalhos aprovados nessa primeira fase serão apresentados durante os
dias de realização do evento (de 12 a 15 de abril de 2021, das 10h às 13h), por
ordem alfabética.
- O resultado da primeira etapa será divulgado no site do evento
(www.techwomensummit.com.br), no dia 2 de abril de 2021. A ordem das
apresentações e as orientações cabíveis serão enviadas por e-mail às
candidatas selecionadas nesta mesma data.
b) Etapa 2 – Apresentação dos trabalhos durante o evento para avaliação e
premiação
- Todas as finalistas terão que estar on-line no evento, às 9:30, para testes de
áudio e vídeo, bem como para orientações.
- As apresentações que serão realizadas durante o evento deverão seguir as
seguintes normas:
- Duração de até 15 minutos;
- Apresentação de PPT conforme layout e orientações que serão enviadas aos
e-mails das selecionadas, no dia 02 de abril de 2021;
- Após a apresentação, as juradas terão até 10 minutos para fazer perguntas à
participante.
- O resultado final do concurso, com a indicação das 3 premiadas em cada
categoria, será divulgado no último dia do evento.
9- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Será verificado se os trabalhos abordam o tema proposto “Inovação e Soluções em
Tecnologia & Sustentabilidade”. Eles devem abordar a temática de tecnologia e
sustentabilidade, concomitantemente, e devem trazer alguma inovação ou solução
aplicável no mercado. Será avaliada também a definição clara do problema a ser
solucionado e a solução do problema sugerido, a aplicabilidade da solução ao mercado
e a relevância da solução ou da inovação. Didática, desenvoltura e acessibilidade da
informação também serão avaliadas.
10- CRITÉRIOS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO
Na primeira etapa:
- Na hipótese do preenchimento incompleto, problemas no envio e encaminhamento
do trabalho acadêmico, ou ainda o envio de conteúdo ou informações falsas,
incorretas, ou de qualquer modo não verídicas ou em descumprimento da legislação

vigente, inclusive quanto aos direitos de propriedade intelectual, a candidata será
automaticamente desclassificada.
- não cumprimento dos prazos previstos.
Segunda etapa:
- não estar on-line no horário solicitado pelo TWPC (9:30);
- não estar com a câmera aberta durante a sua apresentação;
- tratar desrespeitosamente ou de forma desabonadora a banca ou qualquer
participante do evento;
- usar o tempo de apresentação para tratar de qualquer tema que não esteja
relacionado ao trabalho aplicado;
- uso de linguagem imprópria, mensagens de ódio, preconceito ou de qualquer forma
desrespeitosa ou desabonadora de qualquer pessoa.
11- PREMIAÇÃO
As candidatas serão ranqueadas segundo os critérios acima referidos. Apenas as três
primeiras colocadas serão premiadas em cada categoria. As demais finalistas
receberão uma menção honrosa.
Na categoria Mestrado, os prêmios serão:
1º lugar – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
2º lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)
3º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais)
Na categoria Doutorado, os prêmios serão:
1º lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
2º lugar – R$ 2.000,00 (dois mil reais)
3º lugar – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
12- CANDIDATAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Candidatas com necessidades especiais terão um atendimento especializado e
direcionado com o intuito de garantir acessibilidade e igualdade de condições das
demais candidatas.
Para garantir essa isonomia, as candidatas com necessidades especiais devem fazer
sua inscrição e entrar em contato com a TWPC pelo e-mail
paper@techwomensummit.com.br
13- DADOS PESSOAIS
O Tech Women Summit assegura o sigilo e o respeito às normas de proteção de dados
no tratamento das informações, dados e documentos apresentados.

Quaisquer dados e informações referentes ao presente edital, sejam eles dados
pessoais ou não, ainda que sensíveis, somente serão utilizados para a realização da
premiação e o cumprimento dos termos deste edital.
Não será realizado qualquer outro uso das informações prestadas com dados pessoais,
que serão coletados exclusivamente para o cumprimento do presente edital e dos
procedimentos previstos neste documento.
14- CONSIDERAÇÕES GERAIS
a)
Não cabem recursos a qualquer fase, seleção ou decisão deste concurso,
estejam elas expressas ou não neste edital;
b)
Não haverá cobrança de taxas para participação e inscrição no concurso (para o
evento, os participantes terão direito a um desconto especial que será informado após
sua inscrição);
c)
Os trabalhos encaminhados devem ser criados exclusivamente por pessoas
autodeclaradas do gênero feminino, ainda que orientadas por homens;
d)
As apresentações ao vivo serão realizadas apenas em português;
e)
O fato de o trabalho apresentado ter recebido prêmios, ser financiado por
qualquer programa de pesquisa, ser objeto de pedido de patente ou de outra
divulgação prévia não é um impeditivo à participação da candidata neste concurso
com a referida criação;
f)
As participantes deste edital terão um desconto especial para assistir às
palestras, caso tenham interesse;
g)
A candidata autoriza, no ato de inscrição no concurso, em carácter irrevogável,
irretratável, por todo o prazo de proteção da criação, sem limite de território, a
publicação do seu trabalho encaminhado na BiblioTech
(www.techwomen.com.br/bibliotech). Igualmente, a candidata autoriza o uso e a
divulgação do seu trabalho, em carácter irrevogável, irretratável, por todo o prazo de
proteção de tais criações, para a utilização em quaisquer meios digitais existentes ou
que venham a existir da Tech Women, incluindo, mas não se limitando ao seu site e
redes sociais;
h)
Ao se inscrever no concurso, a candidata autoriza o uso e divulgação dos seus
direitos de imagem, incluindo, mas não se limitando ao seu nome, imagem, som de
voz, em carácter irrevogável, irretratável, por todo o prazo de proteção de tais direitos,
em quaisquer meios digitais existentes ou que venham a existir da Tech Women,
incluindo, mas não se limitando, ao seu site e suas redes sociais;
i) Ao se inscrever no concurso, a candidata está ciente de que precisará efetuar a
publicação do seu trabalho e a divulgação para a comunidade científica,
responsabilizando-se perante terceiros, acerca desta divulgação, inclusive frente a
possíveis direitos de propriedade intelectual existentes com terceiros, segredos
industriais ou previsões contratuais de sigilo, existentes;
j)
A candidata se responsabiliza pela originalidade do seu trabalho, garantindo
que a publicação do mesmo não infrinja quaisquer direitos de propriedade intelectual
de terceiros, ou mesmo expectativas de direitos, referentes aos direitos sobre a

eventual criação ou invenção patenteável, que possa ser apresentada como parte do
seu trabalho no TWPC;
k)
Casos não previstos ou de qualquer forma omissos serão levados ao Comitê
Científico e à Coordenação do TWPC para avaliação e devidas providências.
l)
Os prêmios serão pagos em até 7 dias úteis após a divulgação do resultado nas
redes sociais do Tech Women Summit, mediante depósito em conta corrente de
titularidade de cada uma das vencedoras, condicionado ao envio prévio dos dados
bancários pelas vencedoras, com 5 dias úteis de antecedência.
m)
Na hipótese de envio após o prazo de 5 dias úteis, o pagamento da premiação
poderá ser atrasado, por responsabilidade exclusiva da vencedora, não podendo ser
imputado à Tech Women Summit qualquer responsabilidade pela mora no pagamento
neste caso.
n)
A inscrição, a premiação ou a indicação como finalista poderão ser canceladas
na hipótese de ser constatada a: omissão, falsificação ou inidoneidade das
informações, documentos ou dados prestados desde o início das inscrições e durante a
realização do TWPC.
A ciência acerca dos problemas e/ou da inidoneidade de qualquer inscrição, finalista
ou premiada poderá ser realizada com base em quaisquer fontes de dados, inclusive,
mas não se limitando a denúncias de terceiros, inferência a partir da análise
documental ou por meio de consulta a órgãos da esfera pública e privada.
15- Calendário de 2021:
DATA
22 de janeiro a 26 de fevereiro
02 de abril
12 de abril a 16 de abril (09:30 às 10:00)
12 de abril a 16 de abril (10:00 às 13:00)
16 de abril (horário a ser definido)

Atividade
Período de inscrições
Resultado dos finalistas
Orientação aos finalistas que
apresentarão seus trabalhos
Apresentação dos trabalhos
Premiações

