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Edição 2013
A Catedra OMC FLACSO Argentina promove concurso de monografias no âmbito da
Prêmio Catedra OMC FLACSO Argentina, edição de 2013.
O Prêmio Catedra OMC FLACSO Argentina é concedido anualmente e tem como objetivo
ser um incentivo e reconhecimento ao pensamento crítico, criativo, pró-ativo e solidamente
fundada nos países em desenvolvimento e da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O tema
O tema deste ano é a relação entre comércio e mudanças climáticas. A adaptação e
mitigação da mudança climática é o maior desafio das políticas públicas em torno do
desenvolvimento sustentável. Especialmente para países em desenvolvimento e os países
menos desenvolvidos, que tendem a ser menos resistente. É claro que a comunidade
internacional deve assumir compromissos para combater as alterações climáticas. Ao
mesmo tempo, promover o crescimento econômico e desenvolvimento humano, é
necessário garantir que as soluções não prejudiquem o sistema de comércio multilateral
baseado em regras.
Nesse sentido, eles são bem-vindos os trabalhos ou estudos teóricos e empíricos que
abordam questões relativas ao comércio e mudanças climáticas. Podem ser desenvolvidas
para enfrentar impacto institucional e político ou econômico e social do comércio e
mudanças climáticas. Eles preferem aquelas obras que abordam o problema dos países em
desenvolvimento.
Alguns temas sugeridos são:









Acesso a mercados para produtos ambientalmente preferíveis
Comércio agrícola e as mudanças climáticas
Aquisições públicas de bens e serviços ambientais
A análise econômica das mudanças climáticas
Os subsídios, recursos naturais e alterações climáticas
Barreiras técnicas ao comércio e à rotulagem ambiental
A propriedade intelectual, transferência de tecnologia e as mudanças climáticas
Tratamento especial e diferenciado e mudança climática

No entanto, estas questões são ilustrativos e não exaustivos.

O Prêmio
O vencedor do primeiro lugar receberá mil dólares (USD$1.000,00), juntamente com um
certificado de reconhecimento. O segundo colocado receberá quinhentos dólares
(USD$500,00), juntamente com um certificado de reconhecimento. Outros trabalhos
também podem ser reconhecidos por menções honrosas não monetárias.
Os trabalhos vencedores serão selecionados por mútuo acordo por um comité composto por
acadêmicos e pesquisadores da FLACSO Argentina e de outras universidades.
Datas Importantes
Submissão de trabalhos: até 28 de outubro de 2013
Resultado do Prêmio: 6 de dezembro de 2013.
Os resultados são publicados no site do Cátedra OMC FLACSO Argentina:
http://catedraomc.flacso.org.ar
Condições
Podem ser considerados para o Prêmio Cátedra OMC FLACSO Argentina trabalhos
inéditos, individuais ou coletivos, escrito em Espanhol, Inglês ou Português. Nenhuma
competição poderá ser submetido a mais de um julgamento por pessoa ou grupo. O
comprimento mínimo do teste é de 15 páginas, espaçamento 1,5, fonte Times New Roman,
tamanho 12, papel A4 com margens 2,5 centímetros cada lado. O comprimento máximo é
de 50 páginas de ensaio. Em uma página separada deve ser enviada a informação para os
nomes dos autores e / ou dos autores, afiliações acadêmicas, e endereços para
correspondência em geral, incluindo o endereço de cada autor ou autora e-mail e um breve
perfil profissional autores e / ou pelos autores.
Forma de apresentação
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail catedraomc@flacso.org.ar, dentro DOC, ou
pelo correio. Se a entrega for feita pelo correio, será considerada entregue em tempo selo de
tempo que foram enviadas, indicando que 28 de outubro de 2013, ou antes.
O endereço para enviá-lo é:
Premio Cátedra OMC FLACSO Argentina
Ayacucho 551, 1426 CABA, Argentina
Contato
Para mais informações
catedraomc@flacso.org.ar
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