INFORME DO NEXT GENERATION NETWORK SHOWCASE - NGNS
1.0 – INTRODUÇÃO
O NEXT GENERATION NETWORK SHOWCASE (NGNS) é um conjunto de apresentações realizadas dentro da programação
do SNPTEE que visa dar aos jovens membros do Cigré que atuam nos diversos segmentos do Setor Elétrico (concessionárias,
fabricantes, fornecedores de equipamentos e serviços, universidades, centros de pesquisa, organismos do setor, consultorias)
de a oportunidade de apresentar seus trabalhos a um público especializado, e desfrutarem de uma excelente oportunidade de
desenvolvimento e formação de networking, ainda no início de suas carreiras. Desta forma, o NGNS é destinado a
apresentações individuais de associados do CIGRE-Brasil com menos de 35 anos de idade, na data de início oficial do
SNPTEE, considerados como representantes da nova geração pelo CIGRE (Next Generation).
Esta iniciativa foi idealizada pelo CIGRE-UK NGN (Next Generation Network) e as primeiras apresentações foram realizadas
durante a Sessão Bienal do CIGRE em 2016 e 2018, em Paris. O NGNS está sendo realizado pela primeira vez no Brasil como
uma das atividades do SNPTEE.
2.0 - PRINCÍPIOS BÁSICOS
2.1 - Para um participante realizar uma apresentação no NGNS não há a necessidade de submissão de um trabalho escrito
correspondente, como nas demais Sessões Técnicas do SNPTEE. É necessário somente o envio de uma Sinopse da
apresentação, escrita em português, com no mínimo 500 e no máximo 1000 palavras, o arquivo dos Slides que serão utilizados
na apresentação e o cadastramento de Informações sobre o proponente e sua proposta, no site do SNPTEE. O conteúdo
técnico do material não deve ser o mesmo de qualquer outro Informe Técnico participante do XXV SNPTEE.
2.2 - O NGNS destina-se aos associados do CIGRE-Brasil que tenham idade inferior a 35 anos na data de início oficial do XXV
SNPTEE, 10 de novembro de 2019, sejam eles profissionais, pesquisadores ou estudantes.
2.3 - As apresentações orais são limitadas a 10 minutos de duração, portanto, a preparação do arquivo destas apresentações
deve ser feita de forma a respeitar este tempo;
2.4 - As propostas devem ser relacionadas a um dos Temas Preferenciais de um dos 16 Grupos de Estudos (GE), conforme
consta no site do SNPTEE:
https://www.xxvsnptee.com.br/arquivos-de-estudo/.Serão selecionadas e realizadas 32
apresentações de trabalhos no NGNS, sendo 2 apresentações relacionadas a cada um dos 16 GE, conforme programação que
será divulgada juntamente com o programa do SNPTEE.
2.5 - Cada GE possui seu respectivo grupo de relatores que realizará a seleção das propostas de apresentações recebidas
para o NGNS. Estes relatores são os mesmos que realizam a seleção dos trabalhos para as demais Sessões Técnicas do
SNPTEE.
2.6 - O envio de toda a documentação para se candidatar ä de apresentação no NGNS do SNPTEE, conforme descrito no item
2.1, deverá ser feita por meio do site do SNPTEE. Os modelos e instruções para preparar e submeter a Sinopse, o arquivo da
Apresentação e as Informações do Proponente serão divulgadas juntamente com a Chamada de Propostas de Apresentações,
a partir de 12/03/19, neste mesmo site.
2.7 - Os proponentes para o NGNS que tiverem suas propostas selecionadas deverão se inscrever no SNPTEE e estarão
isentos da taxa de inscrição. As demais despesas com transporte, hospedagem e outras serão de responsabilidade dos
próprios proponentes selecionados.
2.8 - Cada apresentador participante do NGNS do SNPTEE receberá um certificado de participação específico.
2.9 – Haverá Menção Honrosa para a melhor apresentação de cada Grupo de Estudo, além premiação para uma delas.
2.10 - A submissão ao processo seletivo é individual, ou seja, mesmo que um trabalho tenha sido desenvolvido por um grupo
de pessoas, a submissão e apresentação no NGNS deverá ser referente apenas ao proponente.

3.0 - DATAS IMPORTANTES






12/03/19
- Início da Chamada de Propostas para apresentações no NGNS;
10/05/19
- Data final para envio de propostas para apresentações no NGNS;
20/08/19
- Data da comunicação das propostas aprovadas para apresentação no NGNS;
04/11/19
- Prazo final para inscrições dos selecionados no XXV SNPTEE, por meio do site do evento;
10 a 13/11/19 - Período de realização do XXV SNPTEE, dentro do qual ocorrerá o NGNS.

