TÍTULO DO PROJETO (MÁXIMO 2 LINHAS)

Autor:
Orientador:
Instituição:

e-mail:
e-mail:
e-mail:

Corpo do texto com, no máximo, 1300 caracteres incluindo os espaços. Caso você tenha mais de um orientador,
autor ou instituição envolvidos, inserir tantas linhas quantas forem necessárias na parte acima, desde que o arquivo
total não passe de uma página. Tamanho e tipo de letra não podem ser alterados. Caso isto ocorra o projeto será
excluído do banco de dados, devendo o autor inseri-lo novamente. Não se esqueça de que este documento não é
um resumo de artigo, muito menos inscrição em um evento científico. O objetivo é que você seja visto pelo mercado
por meio do seu projeto e do nosso trabalho. Portanto escreva algo com um texto interessante e atrativo, mas acima
de tudo verdadeiro, pois a responsabilidade sobre tudo que for escrito aqui é sua e dos demais autores do projeto.
Não se preocupe com detalhes técnicos. Pense sempre que todos devem ler e entender o que foi feito e que isto
deve auxiliar de alguma forma a inovação no país. Desperte o interesse para que a pessoa que está lendo a noticia
deseje entrar em contato com você e obter mais informações. No mínimo esta comunicação pode ser resultar numa
ótima oportunidade de emprego. (Este texto possui menos de 1300 caracteres).

Todos os autores/orientadores estão de acordo com a publicação desta notícia e cientes do conteúdo deste documento. Marque. com um X ao
lado: ( )sim ( )não

Caso você tenha interesse nas informações deste projeto, favor entrar em contato diretamente com os
respectivos autores (contato acima). Por gentileza nos avise que isto ocorreu, pois esta informação é muito
importante para nós. Leia todas as informações contidas neste documento.
A Renali não se responsabiliza pela forma como esta informação será utilizada, não cabendo qualquer tipo de alegação ou responsabilidade sobre questões d e
propriedade intelectual. O acesso pelo usuário das informações contidas neste documento, bem como o resumo no Banco de Projet os-ELO-site, não isentam o
usuário do cumprimento de todos os aspectos relativos às leis de propriedade intelectual, motivo pelo qual é disponibilizado o e-mail de todos os autores
envolvidos no planejamento e execução deste projeto, caso haja o interesse em utilizar as informações contidas neste documento. O objetivo deste banco de
projetos é a divulgação dos trabalhos realizados nos meios acadêmicos e instituições de pesquisa ligadas a área de alimentos. A responsabilidade sobre qualquer
alegação/informação sobre melhoria de processos, produtos, entre outros, contida neste documento e no resumo no Banco de Projetos-ELO é aplica-se em sua
totalidade aos autores do projeto descrito neste documento. O preenchimento do projeto neste documento/formato e sua submissão ao Banco de Projetos-ELO
(sendo aprovado ou não) implica na concordância de todos os autores do referido projeto com o aqui exposto (Porto Alegre/RS, 29 de novembro de 2011).

