CRONOGRAMA GERAL

21/03 a
05/07/2020

Credenciamento das instituições de ensino, dos professores e formandos de 2019, através do
preenchimento da ficha que se encontra no site da ABD: http://www.abd.org.br/laurea-maxima , e
envio para o e-mail academico@abd.org.br;

Os professores inscritos pela instituição, receberão um e-mail da organização, para efetivar a sua
participação, fazendo a sua inscrição através do site da ABD e devolvendo a carta, que será enviada
anexo ao e-mail, assinada.
FASE 1:
INSCRIÇÕES

14/07/2020
Os formando de 2019, inscritos pela instituição de ensino, receberão um e-mail da organização, para
efetivar a sua participação, fazendo a sua inscrição através do site da ABD. Neste e-mail também serão
enviadas instruções para o envio do projeto e o código que deverão usar;
15/07 a
03/08/2020
04 a 10/08/2020

Prazo para que os professores e formandos efetivem a sua participação no concurso;
Os professores e formandos receberão a confirmação por e-mail, da efetivação da participação,
recebimento das cartas assinadas pelos professores e os projetos recebidos dos formandos;

10/08/2020

Sorteio dos jurados que farão as avaliações da primeira etapa;

18/08/2020

Os jurados que farão a avaliação da primeira etapa, receberão um e-mail da organização, com os
projetos e as instruções para as avaliações;

19/08/2020

Divulgação dos jurados da primeira etapa no site da ABD;

20/08 a
08/09/2020

Avaliação dos projetos da primeira etapa

17/09/2020

Sorteio dos jurados da etapa final

18/09/2020

Divulgação dos jurados da etapa final no site da ABD, e envio de e-mail aos jurados com as instruções
para as avaliações

01/10/2020

Divulgação dos semifinalistas e suas instituições no site da ABD;

02/10 a
12/10/2020

Avaliações da etapa final;

16/10/2020

Divulgação dos finalistas no site da ABD

FASE 4:
VOTAÇÃO ABERTA

16/10 a
22/10/2020

Votação aberta para todo o mercado, mediante CPF, com peso 2 no voto de associado da ABD;

FASE 5:
PREMIAÇÃO

25/11/2020

Cerimônia de Premiação, será realizada durante evento on-line.

FASE 2:
AVALIAÇÕES
DA 1ª ETAPA

FASE 3:
AVALIAÇÕES DA
ETAPA FINAL

