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REGULAMENTO SHOWCASE YOUNG MEMBER

1.0 - INTRODUÇÃO
O Showcase Young Member (SYM) é um conjunto de apresentações que visa dar aos jovens membros do CIGRÉ
a oportunidade de comunicar seus trabalhos a um público especializado e desfrutarem de uma excelente
oportunidade de desenvolvimento e formação de networking, no início de suas carreiras.
O SYM dentro do XXV SNPTEE é destinado a apresentações individuais de associados do CIGRÉ-Brasil com
menos de 35 anos de idade, considerados jovens membros (Young Members) pelo CIGRÉ.
Esse tipo de apresentação foi idealizado pelo CIGRE-UK NGN (Next Generation Network) e as primeiras
apresentações foram realizadas na Sessão Bienal do CIGRÉ em 2016 e estará acontecendo, pela segunda vez,
na Sessão Bienal de 2018 em Paris.

2.0 - PRINCÍPIOS BÁSICOS
2.1 - As apresentações são limitadas a 10 minutos de duração e seu conteúdo técnico não deve estar relacionado
a qualquer Informe Técnico participante do SNPTEE.
2.2 - Para realizar uma apresentação no SYM não há a necessidade de submissão de um trabalho escrito
correspondente, como nas demais Sessões Técnicas do evento. Será necessário somente o envio antecipado de
uma Sinopse da Apresentação, escrita em português, com no mínimo 500 e no máximo 1000 palavras, Cópia dos
Slides que serão utilizados na apresentação e um Conjunto de Informações do proponente apresentador.
2.3 - Cada apresentação deve estar relacionada a um dos Temas Preferenciais de um dos 16 Grupos de Estudos
(GE), conforme consta no site do SNPTEE.
2.4 - Serão realizadas 48 apresentações de trabalhos de YM, sendo 3 apresentações relacionadas a cada um dos
16 GE, conforme programação que será divulgada juntamente com o programa do SNPTEE.
2.5 - Cada GE possui um conjunto de relatores que realizará a seleção das propostas de apresentações
recebidas. Esses relatores são os mesmos que participarão da seleção dos trabalhos para as Sessões Técnicas
do SNPTEE.
2.6 - O envio de propostas para o SYM do XXV SNPTEE deverá ser feito por e-mail, através do endereço:
xxvsnptee-sym@cigre.org.br. As informações para formatar a Sinopse, os Slides e as Informações do proponente
serão divulgadas, conforme calendário que segue abaixo.
2.7 - Os proponentes que tiverem suas propostas selecionadas estarão isentos da taxa de inscrição no SNPTEE.
As demais despesas com transporte, hospedagem, etc. são de responsabilidade dos apresentadores
selecionados.
2.8 - Cada apresentação realizada no SYM do SNPTEE receberá um certificado de participação específico.
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3.0 - DATAS IMPORTANTES
•

10/01/19

- “Call for Proposals” para apresentações no SYM;

•

10/04/19

- Data final para envio de propostas para apresentações no SYM;

•

10/08/19

- Data da comunicação das propostas aprovadas para apresentação no SYM;

•

10 a 13/11/19 - Período de realização do XXV SNPTEE dentro do qual ocorrerá o SYM.

