I CONCURSO DE MONOGRAFIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Instituto de Relações Internacionais do Paraná - IRIP - FECOMERCIO
EDITAL
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
•

•
•

•

Poderão participar todos os interessados que sejam graduandos ou egressos até
agosto/2017 dos cursos de Relações Internacionais, Comércio Exterior, Negócios
Internacionais, Turismo e demais cursos de áreas correlatas. Também poderão
participar os alunos dos cursos do SENAC/PR em uma categoria especial;
O interessado poderá participar com um único trabalho individual, não sendo aceita
a coautoria;
O trabalho deverá ser inédito, entendendo-se por inédito aquele que nunca foi
publicado em livro, revista ou qualquer outra forma de publicação, por mais restrita
que tenha sido quanto a locais, instituições ou tiragem;
O tema da monografia deverá versar sobre: ‘’INSERÇÃO INTERNACIONAL DO
BRASIL: POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL’’.

2. DA INSCRIÇÃO
•

A inscrição será gratuita e efetivada mediante o preenchimento da ficha de inscrição
no link

I CONCURSO DE MONOGRAFIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.docx

a partir de 18/04/2017

até 31/08/2017.
•
•

•

O trabalho deverá ser encaminhado em duas vias em PDF: uma impressa sem
nome e outra com identificação, no link.
A monografia deverá ser digitada em espaçamento 1,5, fonte Arial, tamanho 12, em
papel tamanho A4, apenas em uma face, contendo, no caso dos alunos do ensino
superior, um mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) páginas numeradas,
incluindo-se as relacionadas com a bibliografia, tabelas, gráficos, ilustrações, títulos,
cabeçalhos, notas de rodapé e anexos. Para a categoria de alunos dos cursos do
SENAC/PR, o conteúdo deverá estar entre 5 e 15 páginas numeradas, incluindose a bibliografia, tabelas, gráficos, ilustrações, títulos, cabeçalhos, notas de rodapé
e anexos;
O trabalho enviado não será devolvido.
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3. DO JULGAMENTO
O julgamento será feito por uma Comissão composta por avaliadores indicados pelo
IRIP, Fecomércio e Instituições acadêmicas participantes;
• Na avaliação do trabalho deverão ser observados os seguintes tópicos:
I - forma de apresentação (margens, espaçamentos, distribuição dos parágrafos, uso
de tipos especiais para citações em línguas estrangeiras ou em latim, etc.);
II – redação (estilo, correção gramatical, forma lógica do texto, linguagem, etc.);
II - tema:
a) relevância teórica e prática;
b) complexidade;
c) originalidade;
d) conteúdo:
1. Fundamentação;
2. Raciocínio lógico e poder de persuasão da argumentação;
3. Atualidade;
4. Domínio dos conhecimentos.
•

4. DA PREMIAÇÃO
•

Serão premiados os três primeiros colocados na categoria educação superior e
na categoria SENAC/PR, de forma independente. A premiação dos vencedores
será a seguinte:
R$ 2.000,00 para o 1º colocado (diploma e troféu) mais um final de semana para
2 pessoas no Hotel SESC Caiobá;
R$ 1.000,00 para o 2º colocado (diploma e troféu);
R$ 500,00 para o 3º colocado (diploma e troféu);
Haverá menções honrosas para as duas categorias.

•

Os trabalhos vencedores poderão ser publicados na Revista da Fecomércio e no
Jornal de Indústria e Comércio.

5. DO CRONOGRAMA
•
•
•
•
•

Lançamento do concurso: 17/04/2017 às 18h30 no Paço da Liberdade;
Início das inscrições: 18/04/2017 (gratuita).
Término das inscrições e envio de trabalhos: 31/08/2017;
Divulgação dos resultados: 18/10/2017;
Premiação: 24/10/2017 às 18h30 na Fecomércio, 8º andar (Rua Visconde do Rio
Branco, 931 - Centro, Curitiba - PR).
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