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Prêmio Inovação - Edital 

1 - Apresentação 

A 1ª Edição do Prêmio Inovação da ABRASS tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa com inovações que contribuam para o aprimoramento da cadeia produtiva de 

sementes de soja. 

Participam da Comissão Julgadora pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa e outros 

profissionais de destaque interessados em contribuir para o desenvolvimento do setor de sementes 

de soja. 

Seu Conselho Superior é composto pela diretoria da ABRASS e pelos parceiros institucionais 

convidados. 

2 - Como funciona? 

O Prêmio Inovação possui as seguintes etapas: (1) abertura de inscrição e entrega da proposta de 

projeto de pesquisa; (2) encerramento das inscrições; (3) confirmação das inscrições, mediante a 

análise do preenchimento dos requisitos formais do edital; (4) período de avaliação dos jurados; 4.1 

seleção inicial de até 10 (dez) melhores propostas para entrevistas; 4.2 escolha de 3 (três) propostas 

finalistas; 4.3 escolha da proposta vencedora; e (5) cerimônia de premiação. 

A Comissão Julgadora irá selecionar o melhor projeto, considerando os critérios do item 4.1 do Edital. 

O prêmio será entregue no Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja 2020 - ENSSOJA 

2020, a ser realizado no dia 30 de maio de 2020. 

Como forma de estimular a implantação do projeto, o vencedor do prêmio receberá o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 

3 - Dos procedimentos e prazos 

3.1 – Inscrição 

As inscrições para o Prêmio Inovação ABRASS são gratuitas e estarão abertas no período de 15 de 

fevereiro de 2020 a dia 15 de março de 2020. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pelo e-

mail projetos@abrass.com.br, utilizando o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO I), juntamente com a 

Proposta de Trabalho (ANEXO II) e o PITCH em vídeo.  

3.2 Da confirmação das inscrições:  

A ABRASS irá avaliar e confirmar as inscrições, mediante a análise de preenchimento dos requisitos 

formais do edital: apresentação do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO I), do FORMULÁRIO DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO (ANEXO II) e do VÍDEO-PITCH de até 3 (três) minutos 

sobre o projeto. 
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3.3 Avaliação pela comissão julgadora: 

A comissão julgadora selecionará inicialmente até 10 (dez) projetos que se submeterão às entrevistas. 

As propostas selecionadas passarão por rodadas de entrevistas (por web conference) entre 01 e 10 de 

abril, após o que a comissão julgadora escolherá três (03) finalistas.  

O anúncio dos três projetos selecionados para serem apresentados no evento ENSSOJA 2020 será 

realizado no dia 30/04/2020 no site www.abrass.org.br.  

 4 - Avaliação final e divulgação do resultado 

O resultado final será divulgado dia 30/05/2020 durante o evento ENSSOJA 2020, a ser realizado no 

ClubMed de Trancoso, Bahia. Serão fornecidos aos três finalistas a inscrição e hospedagem no evento.  

4.1 - Critérios de avaliação dos projetos na fase de pré-classificação  

Os projetos serão avaliados quanto: (i) à adequação das soluções previstas pela proposta e sua 

viabilidade; (ii) a sua relevância frente as dificuldades enfrentadas na cadeia produtiva de sementes de 

soja no Brasil; (iii) ao emprego de tecnologias e inovações no setor; e (vi) ao grau de factibilidade do 

projeto.  

A comissão examinadora será responsável pela avaliação do projeto de acordo com os itens previstos 

a seguir: 

a) Relevância; 

b) Aplicabilidade; 

c) Diferencial no setor produtivo; 

d) Grau de inovação; 

e) Uso de tecnologias. 

A análise das soluções de acordo com os quesitos apresentados anteriormente será feita adotando 

as escalas abaixo: 

a) Insuficiente/ruim - nota 1 

b) Médio - nota 2 

c) Bom - nota 3 

d) Muito Bom –nota 4 

e) Ótimo –nota 5 

 Os projetos escolhidos como finalistas serão aqueles que obtiverem o maior somatório geral das 

notas atribuídas por todos os componentes da comissão julgadora. 

 4.2 - Benefícios para os projetos finalistas 

Além da participação no evento ENSSOJA, que oportuniza agregação de valor e conhecimento, a 

ABRASS concederá um Certificado de Classificação para os 3 (três) primeiros colocados. 

Para o ganhador, a ABRASS dará um troféu de ganhador da 1ª edição do Prêmio Inovação ABRASS, 

além da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  
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5 - Documentos necessários para inscrição 

Baixe os anexos e envie para projetos@abrass.com.br 

Anexo I: Formulário de inscrição – prazo para envio até dia 15 de março de 2020 

Anexo II: Proposta de Trabalho – prazo para envio até dia 15 de março de 2020 
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