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SOBRE O PRÊMIO 

O “Prêmio Pesquisa Aplicada ANPET” é uma iniciativa da Associação Nacional de 

Pesquisa e Ensino em Transportes, que tem por finalidade estimular a comunicação e 

divulgação em mídias sociais, de pesquisas relacionadas à área de transportes que visam 

encontrar soluções para problemas enfrentados pela sociedade, poder público e/ou 

iniciativa privada.  

A participação nesta iniciativa é restrita a trabalhos aprovados no Congresso da ANPET 

e se dá através da inscrição de um vídeo de apresentação do trabalho, segundo as 

especificações do regulamento descrito abaixo. 

A ANPET pretende, a partir de uma ampla divulgação dos vídeos classificados, por meio 

de uma mídia diferenciada, em seus canais de comunicação, promover a sinergia entre a 

academia, o poder público e a iniciativa privada, fomentando a troca de experiências e 

aumentando a conscientização sobre a importância da pesquisa em um setor tão 

importante para o país.   

Sendo assim, a ANPET abre a oportunidade para que autores de trabalhos aprovados no 

seu Congresso anual, participem deste esforço de divulgação de pesquisa através da 

primeira edição do “Prêmio Pesquisa Aplicada ANPET” para o ano de 2019. 

REGULAMENTO 

1. Objetivo 

O “Prêmio Pesquisa Aplicada ANPET 2019” tem como objetivo reconhecer e premiar 

apresentações em vídeo de trabalhos que tenham sido aprovados para o 33ª Congresso de 

Pesquisa e Ensino em Transportes (33º ANPET).  O propósito da ANPET é estimular, 

divulgar e homenagear pesquisas que envolvam a aplicação prática da ciência, que 

abordem, além da teoria, conhecimentos, métodos e técnicas acumuladas das 

comunidades de pesquisa para um propósito específico, a fim de encontrar soluções para 

problemas cotidianos, enfrentados frequentemente pela sociedade, poder público e/ou 

iniciativa privada1.  

2. Participação 

Poderão participar e concorrer ao “Prêmio Pesquisa Aplicada ANPET 2019” todos os 

autores que tiveram seus trabalhos aprovados para o 33º ANPET nas categorias Artigo 

Científico (AC) ou Comunicação Técnica (CT), e que tenham recebido APENAS 

pareceres de Recomendado e/ou Fortemente Recomendado. 

3. Inscrição 

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 20 de setembro e 19 de outubro de 2019. 

Os autores que tiverem interesse em concorrer ao prêmio deverão se inscrever por meio 

 
1 Entende-se por pesquisa aplicada o estudo que considere a aplicação prática da ciência e que utilize  parte 

das teorias, conhecimentos, métodos e técnicas acumuladas das comunidades de pesquisa (academia) para 

um propósito específico.  

http://www.anpet.org,br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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de um formulário específico que estará disponível no website do congresso 

(http://anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/) e desenvolver um vídeo que considere o 

conteúdo de sua pesquisa.  

4. Julgamento 

Os vídeos inscritos serão submetidos a uma Comissão Julgadora, a ser selecionada pela 

Diretoria da ANPET, composta por membros do comitê científico, poder público e/ou 

iniciativa privada.   

A elegibilidade do vídeo enviado se dará mediante o atendimento das seguintes regras:  

1. Estar associado a um trabalho aceito no 33º ANPET na categoria Artigo Científico 

(AC) ou Comunicação Técnica (CT);  

2. O trabalho, citado no Item 1, deve ter recebido APENAS pareceres de 

Recomendado e/ou Fortemente Recomendado;  

3. O vídeo deve possuir no máximo 3 (três) minutos e narrativa em português;  

4. O vídeo deve ser enviado nos formatos .mp4, .wmv, .mpeg, .mov, .m4a, .m4v, ou 

.mpg; e 

5. Para fins de padronização, o vídeo deve ser elaborado no formato de tela cheia e 

utilizar uma máscara específica para abertura e encerramento. Tal máscara 

encontra-se disponível no website do congresso 

(http://anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/).  

5. Critério de Avaliação e Pontuação 

A avaliação de cada vídeo será realizada considerando o atendimento aos requisitos deste 

regulamento e aos seguintes critérios específicos: 

❖ Quanto à qualidade do conteúdo do vídeo (Peso 6):   

1. Importância prática da pesquisa: Considera-se neste quesito a importância 

prática do trabalho;  

2. Adequação/efetividade da metodologia: Considera-se neste quesito o quão 

adequada e efetiva foi a metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa; e 

3. Inovação da pesquisa: Considera-se o quão inovador é o estudo para a área. 

❖ Quanto à qualidade do vídeo (Peso 4):   

1. Narratividade: Considera-se a coerência da narrativa com as imagens 

apresentadas no vídeo; 

2. Inovação da apresentação: Considera-se o quão inovador e criativo é o 

vídeo em sua forma de abordar o conteúdo do trabalho; 

http://www.anpet.org,br/
http://anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/
http://anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/


 

Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes 
www.anpet.org,br 

 

3. Estética: Considera-se o alinhamento do conteúdo do trabalho com a 

forma e o gênero de vídeo informativo; e 

4. Som: Considera-se a adequação da trilha sonora e/ou narração adotados 

no vídeo, ao conteúdo do trabalho. 

Cada requisito será classificado em uma escala que varia de 1 a 5 pontos, onde 5 é 

considerado excelente, 4 bom, 3 médio, 2 ruim e 1 péssimo. Será aplicado peso 6 para a 

média referente ao critério “Qualidade do conteúdo do vídeo” e peso 4 para a média 

referente ao critério “Qualidade do vídeo”.  

O vídeo ganhador será conhecido a partir da classificação das médias ponderadas pelos 

dois critérios adotados, obtidas para cada vídeo. Em caso de empate, a Comissão 

Julgadora tomará a decisão final.  

6. Premiação 

Todos os vídeos enviados serão submetidos à avaliação da Comissão Julgadora. O melhor 

vídeo receberá uma quantia equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). Essa quantia será paga 

a um único autor, que deverá ser indicado no ato da inscrição. Os três primeiros colocados 

serão apresentados na cerimônia de abertura do 33º ANPET, quando será anunciado o 

trabalho vencedor.  

IMPORTANTE:  

• Somente um único vídeo será contemplado com a premiação e pelo menos um de 

seus autores deverá estar inscrito no 33º ANPET;  

• Os melhores vídeos serão divulgados em todos os canais de comunicação da 

ANPET, são eles: website, facebook, instagram e linkedin; e seus autores 

receberão um certificado de participação; e 

• O resultado final do “Prêmio Pesquisa Aplicada ANPET 2019” será divulgado 

durante a Cerimônia de Abertura do 33º ANPET, no dia 10 de novembro de 2019 

e estará disponível no site do evento 

(http://www.anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/), a partir do dia 11 de novembro 

de 2019.  

7. Divulgação 

Ao participar do “Prêmio Pesquisa Aplicada ANPET 2019”, os autores dos vídeos 

submetidos à premiação devem concordar em ceder os direitos de publicação e 

divulgação para a ANPET, sem a necessidade de qualquer autorização prévia. 

8. Disposições Finais 

A inscrição, elaboração e conteúdo do vídeo que vai concorrer ao “Prêmio Pesquisa 

Aplicada ANPET 2019” são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e implica na 

aceitação de forma ampla e irrestrita de todas as exigências e disposições deste 

regulamento e, qualquer critério não observado poderá desclassificá-lo e será 

desconsiderado como inscrito na premiação. 

http://www.anpet.org,br/
http://www.anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/
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Os casos omissos sobre as questões não tratadas neste regulamento, assim como a 

interpretação de seus critérios, serão decididos pela Comissão Julgadora sendo soberana 

em suas decisões e de seu julgamento não caberá impugnação ou recurso por qualquer 

das partes envolvidas. 

 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019. 

 

 

Helena Beatriz Bettella Cybis 

Presidente da ANPET. 
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