
Innovation Day: 6º Workshop de Negócios e Inovação do IFSP 

 

Chamada de Trabalhos 

 

O 6º Workshop de Negócios e Inovação do IFSP acontecerá no dia 29 de outubro no hotel Ilha Morena em 

Caraguatatuba São Paulo. 

 

O evento terá como tema central a Inovação Tecnológica. O prazo para envio dos trabalhos encerra-se no dia 20 

de setembro de 2015. 

 

Confira, abaixo, a chamada de trabalhos completa: 

 

6º Workshop de Negócios e Inovação do IFSP 

 

Data: 29 de outubro de 2015. 

Local: Hotel Ilha Morena, Caraguatatuba, São Paulo. 

Tema Central: Inovação Tecnológica. 

Subtemas: 

• Modelagem Computacional de Sistemas. 

• Softwares educacionais. 

• Gerenciamento da informação. 

• Gerenciamento do conhecimento. 

• Acessibilidade. 

• Tecnologias Web. 

• Sistemas inteligentes. 

• Sistemas Distribuídos. 

• Interação homem-máquina. 

• Segurança e Privacidade. 

• Sistemas Embarcados. 

• Business Intelligence. 

• Engenharia de Software. 

• Jogos de Computador 

 

Modalidades de Apresentação dos Trabalhos: 

Serão consideradas modalidades de apresentação de trabalhos: 

1. Apresentação oral 

2. Apresentação de pôster 

3. Apresentação de protótipos 

Submissão dos Trabalhos: 

O prazo para submissão de trabalhos termina em 20 (vinte) de setembro. 

As submissões devem ser em formato eletrônico PDF e devem ser carregados usando o e-mail: 

id_medes2015@ifso.edu.br 

mailto:id_medes2015@ifso.edu.br


Baixe o Modelo de Submissão no site: http://cmp.ifsp.edu.br/id/ 

Seleção dos Trabalhos: 

• As submissões serão analisadas por ao menos três revisores. 

• Os critérios de seleção incluem: relevância, significado, o impacto, a originalidade, a qualidade técnica e 

qualidade de apresentação. 

• Após a data de notificação preliminar, os autores poderão refutar com provas e argumentos todos os 

comentários dos revisores. 

• Serão aceitas inscrições para a apresentação de 20 (vinte) comunicações orais, 100 (cem) pôsteres e 25 

(vinte e cinco) protótipos. 

• Os apresentadores indicados terão espaço garantido para apresentação de seus trabalhos. 

• A relação dos projetos classificados e contemplados será divulgada no site no dia 01 de outubro. 

Inscrições dos Trabalhos: 

Apresentação de Trabalho e Ouvinte Preço 

Estudante do IFSP INSCRIÇÃO GRATUITA 

Professores e Pesquisadores do IFSP INSCRIÇÃO GRATUITA 

Estudantes de outras instituições R$ 50,00 

Professores e pesquisadores de outras instituições R$ 150,00 

Demais participantes R$ 150,00 

 

 

 

http://cmp.ifsp.edu.br/id/

