
 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Exposição de aplicações institucionais da Base Lattes – EXPOLattes 

 

Introdução 

Com o objetivo de disseminar à sociedade o trabalho realizado pelas instituições 
ligadas à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), convidamos a todos 
profissionais, especialistas, gestores e demais interessados que atuam no 
tema a apresentarem, durante o I Seminário de Avaliação de Políticas de CT&I, 
soluções tecnológicas desenvolvidas ou resultantes do acesso a 
informações disponibilizadas pelo CNPq. 
 
Tais soluções devem prever a possibilidade de aplicação na resolução de 
problemas e construção de análises relacionadas ao cotidiano das mais variadas 
áreas, de modo a contribuir para que as iniciativas nacionais sejam mais 
competitivas e, do mesmo modo, o funcionamento dos órgãos e programas 
governamentais brasileiros tenha eficiência e eficácia. 
 
Do conjunto de soluções tecnológicas submetidas, serão selecionadas para 
exposição aquelas que evidenciarem capacidade de auxiliar/subsidiar a avaliação 
de políticas de CT&I. 
 
O referido Seminário será realizado nos dias 12 a 13 de setembro de 2018, na 
sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
em Brasília/DF. O evento terá ampla participação de representantes dos governos 
federal e estaduais, além de empresários, pesquisadores e do público em geral. 

 
 

Como participar 
 

1. Orientações iniciais 

1.1. O evento denominado EXPOLattes objetiva reunir e promover soluções 
tecnológicas em uso, que utilizem informações extraídas da base de dados 
pública da Plataforma Lattes, para suporte na avaliação de programas e 
políticas públicas de CT&I. 

1.2. Essas soluções poderão ser software, web/mobile ou outra aplicação que 
utilize uma das modalidades de acesso à informação descritas abaixo e 
também disponibilizadas pelo CNPq: 

 Espelhamento: consiste na disponibilização integral dos dados - da 
Plataforma Lattes e de seus currículos (CV) atualizados diariamente - 
para replicação na base espelho local. 



 

 Extração de CV e Grupos de Pesquisa: extração de dados - de CV e 
grupos de pesquisa - disponíveis a todas as instituições de ensino e 
pesquisa; e inovação do País, que desejam obter informações sobre 
grupos de pesquisa, professores, pesquisadores e alunos registrados 
na Plataforma Lattes. 

1.3. A EXPOLattes será promovida por meio da parceria entre o CNPq e o 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), sendo seu resultado 
apresentado nos dias 12 e 13 de setembro de 2018, na sede do CNPq, 
em Brasília/DF. 

 

2. Temas 

2.1. As soluções tecnológicas submetidas para apresentação deverão ser 
classificadas em pelo menos um dos seguintes temas: 

 Produção de informações estruturadas por meio de rotinas 

dinâmicas para subsidiar processos de tomada de decisão; 

 Integração com sistemas institucionais; 

 Aplicabilidade na pesquisa e atividade científica. 

2.2. Serão escolhidas as duas melhores soluções tecnológicas de cada tema 
(em primeiro e segundo lugares). 

2.3. A comissão julgadora poderá escolher as soluções tecnológicas diferente 
do arranjo do item 2.2, caso determinada linha não possua proposta 
classificada em mérito. 

 

3. Escolha da melhor proposta 

3.1. As soluções tecnológicas serão classificadas e ranqueadas nos temas 
pelos seguintes critérios: 

 Qualidade técnica: será avaliado o quanto o projeto atende a 

parâmetros de usabilidade, acessibilidade, portabilidade, 

customização, facilidade de compartilhamento, disponibilidade para 

alteração e execução. 

 Relevância: será avaliada a relevância da solução tecnológica. 
 

4. Programação  

A programação da EXPOLattes oferecerá espaço para exposição da solução 
tecnológica em quiosque ou estrutura similar, disposto(a) na sede do CNPq, 
em Brasília/DF. As apresentações também vão compor a programação do 



 

evento, em cronograma a ser definido, no formato “pitch”, ou seja, uma 
palestra sucinta e lúdica, de, no máximo, 6 (seis) minutos, a respeito da 
referida solução tecnológica. Haverá, ainda, 4 (quatro) minutos para perguntas 
da plateia. 
 

5. Premiação 

5.1. A cerimônia de premiação será realizada no dia 13 de setembro de 2018, 
na sede do CNPq, em Brasília/DF. 

5.2. Os primeiros e segundos lugares receberão passagens para participação 
no evento, para um representante, além de premiação. 

5.3. Os demais participantes, classificados até a quinta colocação de cada 
tema, receberão certificado de reconhecimento de mérito. 

6. Datas importantes 

 02/05/2018 – Início da submissão de propostas 

 04/06/2018 – Término da submissão 

 30/07/2018 – Divulgação dos finalistas e premiados 

 12 e 13/09/2018 – Apresentação das soluções e premiação 
 

7. Envio de propostas 

7.1. Será aceita uma inscrição por CPF submetida pelo site do evento. Os 
inscritos deverão preencher informações sobre a solução tecnológica até o 
término da submissão, conforme formulário disponibilizado na página do 
evento < http://avaliacaocti.cgee.org.br >, aba “EXPOLattes”. 

7.2. Serão aceitas as inscrições realizadas no período de 02/05/2018 a 
04/06/2018, até às 23h59, horário de Brasília/DF. 

 

8. Comunicação com os participantes 

8.1. Em todas as etapas da EXPOLattes, a comissão organizadora se 
comunicará com os participantes inscritos, preferencialmente por meio 
eletrônico, no website do evento < http://avaliacaocti.cgee.org.br >. 

8.2. Os participantes inscritos são responsáveis por acompanhar a 
programação, os resultados e eventuais alterações da EXPOLattes. 

8.3. As datas que se referem ao período de inscrições e de divulgação dos 
participantes poderão ser prorrogadas, a critério da comissão 
organizadora. Nessa hipótese, serão comunicadas as alterações feitas, por 
meio do website do evento < http://avaliacaocti.cgee.org.br >. 

http://avaliacaocti.cgee.org.br/
http://avaliacaocti.cgee.org.br/
http://avaliacaocti.cgee.org.br/


 

9. Sigilo 

9.1. Ao aceitarem o convite para participação na EXPOLattes, os integrantes da 
banca julgadora assinam o termo de sigilo sobre as informações a que 
terão acesso, direta e/ou indiretamente, formais e/ou informais, durante as 
atividades realizadas em todas as etapas acima mencionadas. 

9.2. Como padrão ético e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes 
que farão parte da banca julgadora comprometem-se a informar, à 
comissão organizadora, assim que for identificado, qualquer conflito de 
interesse na avaliação da solução tecnológica desenvolvida. 

 

10. Considerações finais 

Ao se inscreverem na EXPOLattes, os participantes concordam com o inteiro 

teor deste regulamento, autorizando a comissão organizadora a utilizar, editar, 

publicar, reproduzir e veicular, nos meios de comunicação (internet, revistas, 

jornais, etc.), sem ônus e sem autorização prévia ou adicional, seus nomes, 

áudios, imagens em âmbito nacional e internacional, durante período 

indeterminado. 

Eventuais dúvidas sobre o presente regulamento deverão ser encaminhadas à 

organização por meio do e-mail: seminarioavaliacao@cgee.org.br, com título 

“EXPOLattes” no campo “assunto”. 

Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela comissão 

organizadora. 

 

Brasília, 27 de abril de 2018. 

 

Comissão organizadora 

 

mailto:seminarioavaliacao@cgee.org.br

