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Prêmio “Transformar Educação”
O Instituto NUC Transformar, em parceria com o Parque Tecnológico Botucatu e o NEI Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, anunciam a abertura das inscrições da primeira
edição do Prêmio “Transformar Educação”. O Prêmio tem como objetivo principal identificar,
valorizar e divulgar experiências educativas transformadoras de professores, palestrantes e
treinadores que, em consonância com nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e com
as novas demandas de Educação Corporativa, são bons exemplos de inovação educacional,
a partir dos seguintes critérios: impacto, eficiência, aplicabilidade, engajamento,
intencionalidade, interdisciplinaridade e inovação.
O Prêmio Transformar Educação 2022 contemplará as seguintes categorias: Ensino
Fundamental II, Ensino Médio e Técnico-Tecnológico, Educação Corporativa. Para participar
da iniciativa, o educador interessado deve ter implementado o(s) projeto(s) em escola da rede
pública, privada ou em uma empresa até a data da inscrição.
Os 10 projetos mais bem pontuados irão receber o certificado e o selo “Eu Transformo a
Educação” e serão incluídos no banco de práticas transformadoras nas redes sociais e blog
do EDUCATEC, para incentivar outros educadores a aderirem à educação criativa e
transformadora.
Os três primeiros lugares receberão também um troféu e terão direito a um pitch no
encerramento do Fórum EDUCATEC para apresentação de seu trabalho.

REGULAMENTO
Informações
• Leia atentamente o regulamento de inscrição disponibilizado.
• As inscrições vão até o dia 10/05/2022.
• Para a submissão do trabalho, é necessário que o AUTOR esteja inscrito no
EDUCATEC.
• Não se esqueça de anexar os documentos exigidos para a avaliação. Confira no
regulamento a documentação necessária.
• O resultado dos trabalhos aprovados sairá até o dia 17/05/2022.
• Os trabalhos selecionados deverão enviar o poster e apresentação até 23/05/2022
• Além disso, o AUTOR deverá gravar um vídeo de apresentação, podendo aparecer
sua imagem e voz, bem como slides no mesmo. A duração deverá ser de 3 minutos,
com tolerância de 1 minuto de tempo para mais ou menos.
• Após a submissão do trabalho, não será permitido a troca das informações.
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Prazos:
- Inscrição e envio do Resumo: 11/abril - 10/maio
- Análise e seleção pela banca de mentores: 11/maio – 16/maio
- Comunicação dos Selecionados (Pôster e Pitch): 17/maio
- Prazo para Envio do Pôster e Apresentação: 23/maio

O APRESENTADOR e COAUTORES, desde logo autorizam o EDUCATEC a
• publicação de sua foto e resumo do trabalho para divulgação da edição 2022, tanto
em âmbito nacional como internacional, em impressos e/ou via internet, não cabendo
qualquer direito autoral ou sobre uso e imagem.
Os trabalhos poderão ser inscritos nas categorias:
• Ensino Fundamental II: experiências educativas, em consonância com nova BNCC
(Base Nacional Comum Curricular e/ou trabalhos de pesquisa experimental com
fundamentação científica e dados estatísticos, quando necessário.
• Ensino Médio e Técnico-Tecnológico: experiências de implementação de itinerários
formativos, em consonância com nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular e/ou
trabalhos de pesquisa experimental com fundamentação científica e dados
estatísticos, quando necessário.
• Educação Corporativa: experiências educativas transformadoras de professores,
palestrantes e treinadores que são exemplos de inovação educacional no setor
empresarial na formação de bons profissionais.
A veracidade dos dados fornecidos é de responsabilidade exclusiva dos autores.
O texto dos resumos aceitos e os conceitos emitidos nos trabalhos são responsabilidade
exclusiva dos autores.
Limite de Autores: 1 Apresentador, 2 Coautores

Instruções para realização da inscrição:
Línguas oficiais de apresentação do resumo: Português ou Espanhol.
Currículo: resumido do apresentador, incluindo sua formação como: profissional,
especialista, pós-graduando ou acadêmico de graduação. Informar também o tempo de
experiência no setor educacional e as instituições às quais trabalha atualmente e as quais
se formou
Título: em letras maiúsculas no máximo 120 caracteres.
Categoria do trabalho: Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Técnico-Tecnológico,
Educação Corporativa
Coautores: no máximo 02, com os nomes completos.
Resumo: deverá ser ter no mínimo 200 e no máximo 500 palavras.
Referências bibliográficas: deverá conter de 03 a 05 referências relevantes.
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Os trabalhos não poderão ser alterados após a efetivação da inscrição dos mesmos.
Os resumos deverão conter: INTRODUÇÃO (contendo no final os objetivos),
METODOLOGIA, RESULTADOS e/ou RELATOS DA EXPERIÊNCIA (observações sobre as
transformações ocorridas no ambiente escolar ou corporativo com a implementação da
metodologia), CONCLUSÕES, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
A apresentação dos posters se dará no formato de vídeo gravado. O apresentador deverá
gravar um vídeo sobre o trabalho, utilizando-se de uma apresentação. O vídeo deverá conter
um tempo máximo de 3 minutos, tendo uma tolerância de 1 minuto de tempo para mais ou
menos do tempo máximo. O vídeo de apresentação deverá ser disponibilizado via e-mail para
a Comissão Organizadora até o dia 23 de maio de 2022, juntamente com o arquivo do poster
em tamanho 1,20 m de comprimento e de 0,90 m de largura
A apresentação a ser utilizada na gravação deverá seguir o seguinte formato:
Slide 1 – Apresentação inicial do estudo/trabalho.
- O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho
- Nome do Apresentador
- Nomes dos Autores
Demais Slides – Apresentação do conteúdo do trabalho
- Introdução - Objetivos (Geral e Específicos) - Metodologia - Principais Resultados e
Relatos (com imagens)
Último Slide – Finalização e Conclusão
- Considerações Finais - Referências - Agradecimentos

Seleção
Os resumos enviados serão avaliados, selecionados e aprovados, por uma comissão
julgadora externa, de acordo com critérios técnico-científicos, composta pelos mentores
integrantes do NEI – Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico
Botucatu. Os trabalhos inscritos fora das normas não serão avaliados e consequentemente
excluídos da seleção. A Comissão Organizadora não emitirá parecer nem justificativas para
a não seleção de trabalhos inscritos, já que a não seleção não caracteriza demérito para o
trabalho.
Como saber se meu trabalho foi aceito para apresentação?
Os trabalhos aceitos para apresentação em formato de poster ou em formato de pitch no
EDUCATEC terão a resposta até o dia 10 de maio de 2022 pelo e-mail do inscrito.

Premiação:
Haverá a publicação na íntegra dos dez primeiros colocados no Prêmio Transformar
Educação, junto ao conteúdo produzido no EDUCATEC, através do livro digital (ebook)
“Quanto mais avança a tecnologia, mais respeitado será o ser que se mantiver humano”
contendo um breve resumo da fala de cada palestrante e o resumo completo dos dez
trabalhos finalistas do prêmio Transformar Educação 2022.
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