Prêmio FLACSO-Cátedra OMC
Edição 2012
para Jovens Docentes e Pesquisadores Científicos
A Cátedra OMC–FLACSO Argentina promove concurso de monografias do
Prêmio FLACSO–Cátedra OMC, Edição 2012.
O Prêmio FLACSO–Cátedra OMC é promovido anualmente e aspira estimular e
reconhecer o pensamento crítico, criativo, pro-ativo e solidamente fundado
sobre os países em desenvolvimento e a Organização Mundial de Comércio.
O Prêmio FLACSO-Cátedra OMC é destinado principalmente a jovens docentes
e pesquisadores científicos nos ramos do comércio internacional, nas mais
diversas em perspectivas: direito, economia, ciências políticas, entre outras.
O Tema
São bem-vindos tanto trabalhos teóricos como empíricos e, ainda, estudos de
caso. As monografias podem ser elaboradas abordando aspectos institucionais
e políticos ou o impacto econômico e social do sistema multilateral de
comércio. Em particular, serão bem-vindos os que se ocupem da problemática
dos países em desenvolvimento.
Temas Sugeridos:
•
•
•
•
•
•

A Participação dos Países em Desenvolvimento no Sistema Mundial de
Comércio;
A Propriedade Intelectual;
O Comércio de Recursos Naturais;
O Comércio e o Câmbio Climático,
O Comércio e a Segurança Alimentar;
O Tratamento Especial e Diferenciado.

Ressaltamos que estes temas são ilustrativos e a lista não é exaustiva.
O Prêmio
O prêmio FLACSO – Cátedra OMC corresponde ao valor de US$ 1.000,00 (mil
dólares) e diploma para o(os) autor(es) do melhor trabalho (primeiro lugar) e

a US$ 500,00 (quinhentos dólares) e diploma para o(os) autor(es) da
monografia que receba Menção Honrosa (segundo lugar).
Tanto a monografia ganhadora do Prêmio como a que receba Menção Honrosa
serão escolhidas em comum acordo por um comitê integrado por
pesquisadores da FLACSO e outras universidades, reconhecidas na área
temática.
Datas Importantes
Recebimento de monografias: até o dia 8 de outubro de 2012
Divulgação do Resultado: 7 de dezembro de 2012.
Os resultados serão publicados na página da Cátedra OMC-FLACSO Argentina
http://catedraomc.flacso.org.ar
Condições
Serão considerados para o Prêmio FLACSO - Cátedra OMC trabalhos inéditos,
individuais ou coletivos, redigidos em espanhol, inglês ou português. Não
poderá ser apresentada mais de uma monografia por pessoa ou grupo. A
extensão mínima do ensaio é de 15 páginas, espaçamento 1,5, com fonte
“Arial”, tamanho 11, em papel A4, com margens 2,5 cm cada. A extensão
máxima é de 50 páginas. Para identificação do autor(es) e outros detalhes,
incluindo os nomes de todos os co-autores, suas afiliaçoes e endereços para
correspondência em geral e também por e-mail e um breve perfil pessoal do
autor principal (de no máximo 100 palavras) deverão aparecer na capa do
ensaio (uma página separada) que será retirada antes da avaliação dos
jurados.
Forma de apresentação
A entrega dos trabalhos poderá ser feita por email, em formato pdf ou por
correio postal.
Para fazer o envio por email: o endereço é catedraomc@flacso.org.ar. Se o
envio for realizado por correio postal, se considerarão entregues a tempo e
forma aqueles ensaios cujo carimbo postal indique que foram enviados até o
8º de outubro inclusive. Para enviá-lo por correio postal o endereço é:
Prêmio FLACSO – Cátedra OMC
Ayacucho 551
C.P 1426 CABA
Argentina
Maiores Informações
Para
maiores
informações
catedraomc@flacso.org.ar.

(54-11)

5238-9459

ou

via

e-mail

