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DAS INSCRIÇÕES

• As inscrições estarão abertas até 23h59 do dia 20 de outubro de 2022 (horário de Brasília/DF).

• Em caso de preenchimento incompleto até o prazo máximo especificado a inscrição não será validada.

• As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, no sistema de inscrição online disponível no

endereço eletrônico http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade

• Cada proponente poderá participar com um ou mais trabalhos, individualmente ou em equipe em

uma ou mais categorias. No entanto, cada proposta de trabalho só deverá ser inscrita em uma

única categoria, não podendo a mesma proposta participar em mais de uma categoria.

• A participação de projetos premiados em edições anteriores do Prêmio CBIC, não será permitida.

Como se inscrever?

http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade


Quem pode participar?

DOS PARTICIPANTES

• Podem participar profissionais que atuem em empresas públicas, mistas ou privadas, startups, órgãos

públicos, pesquisadores, professores, profissionais autônomos e estudantes de graduação e de pós-

graduação de todo o País e de empresas e instituições estrangeiras.

• Aos membros das comissões organizadora e julgadora do prêmio, bem como de seus parentes em primeiro

grau, é vedada a participação na disputa.



Categorias



APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS 
PROPOSTAS

 Formato de vídeo.

 O vídeo deve ter obrigatoriamente um limite de
7 minutos, de até 100MB.

 É permitida a inclusão no vídeo de imagens,
gráficos, dados, tabelas que sirvam para o
atendimento do conteúdo previsto





 Participação da cerimônia de premiação promovida pela

CBIC para um proponente ou um representante do

grupo de trabalho, incluída a logística.

 Troféu.

 Prêmio no valor bruto de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais).

 Entrevista e registro em vídeo para disseminação da

iniciativa e divulgação da inovação.

DA PREMIAÇÃO
1º LUGAR:



2º lugar: participação da cerimônia de premiação

promovida pela CBIC para um proponente ou um

representante do grupo de trabalho, incluída a logística

(passagem aérea em classe econômica e hospedagem,

se couber); entrevista para disseminação da iniciativa e

divulgação da inovação.

DA PREMIAÇÃO



3º lugar: participação da cerimônia de premiação

promovida pela CBIC para um proponente ou um

representante do grupo de trabalho, incluída a logística

(passagem aérea em classe econômica e hospedagem,

se couber); entrevista para disseminação da iniciativa e

divulgação da inovação.

DA PREMIAÇÃO



Inscrições abertas!

https://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/

Até 23h59 do dia 20 de outubro de 2022 (horário de Brasília/DF). 


