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Financiamento: especificar os formatos de financiamento, caso tenha existido, citando as agências de fomento ou
outro órgão patrocinador. Máximo 20 palavras.

Introdução e estado da arte
Deve conter no máximo até 100 palavras com o panorama em que a invenção se insere;

contextualização no cenário regional, nacional ou internacional (aquele que se aplicar melhor). Ao explicar
essa conjuntura, é preciso que a história seja clara, objetiva e precisa, para que leitor e leitora não tenham
dúvidas do que se trata esse material. Ele poderá ser lido e usado por membros da sociedade civil
organizada, organizações não governamentais de vários tipos e empresas. A nossa meta é que o maior
número de pessoas acesse esse documento e se beneficie dos resultados do seu invento. Máximo 100
palavras.

Descrição da invenção (produto, processo ou software)
Descrição da invenção com imagens (com legendas) mescladas no texto. Lembre-se de descrever

sua invenção da forma mais clara possível.

Figura 1: Descrição da figura: objeto azul referenciando a vista frontal do modelo, apoiado a uma superfície  vermelha (no máximo

duas linhas).

Relevância dessa invenção
Tenha um parágrafo que realce a relevância de sua invenção para a sociedade, especificando o

público-alvo, caso exista. Utilize os mesmos ODS apontados no formulário e indicadores sociais que usou
ou poderá vir a usar na avaliação. Atente-se de que, apesar do impacto social ter indicadores a serem
mensurados de formas diversas, é necessário ter certeza de que o impacto apontado é real e possível de
ser alcançado. Em caso de influência do tempo, explicar brevemente. Máximo 75 palavras.

Material Complementar
http://XXXX.XXX/
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