
 

 

Concurso de ensaios CEPAL-Valor sobre o tema: 

O futuro do crescimento com igualdade no Brasil 

 

BASES E CONDIÇÕES 

 

Sobre o concurso 

Em função do 70º aniversário de fundação da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), esse organismo regional da Organização das Nações Unidas (ONU) com o Valor 

Econômico, convidam autores e autoras a participar de um concurso de breves ensaios sobre o tema: 

o futuro do crescimento com igualdade no Brasil. Trata-se de um concurso aberto a distintas disciplinas 

e profissões para apresentar breves textos originais que tragam uma contribuição ao debate brasileiro 

sobre o futuro do crescimento econômico acompanhado de redução de desigualdades. Os autores são 

estimulados a se inspirar nas contribuições da CEPAL sobre o tema. 

 

Sobre os requisitos para participar 

• Somente serão admitidos ensaios de autoria individual ou em duplas, ou seja, com dois coautores 

ou coautoras; 

• Cada autor ou autora poderá submeter apenas um ensaio, seja produzindo individualmente, seja 

produzido com coautor ou coautora; 

• Os ensaios devem ser um produto original e não publicado pelo autor ou autora, nem devem ter 

sido anteriormente submetidos a nenhum editorial para publicação; 

• Somente versões finais poderão ser submetidas ao concurso, não serão admitidas versões parciais 

ou preliminares; 

• Funcionários da CEPAL ou do Valor não poderão participar do concurso. 

 

Sobre o formato e procedimento de submissão dos ensaios 

• Os ensaios devem ter uma extensão de um mínimo de 15 mil até um máximo de 20 mil caracteres 

com espaços (com notas de rodapé e bibliografia incluídas), em fonte Arial ou Times New Roman, 

tamanho 12 e espaçamento de linha simples, referências em formato APA, arquivo em Word. 

• Somente ensaios escritos em português serão aceitos. 

• O prazo final para a submissão dos ensaios é 31/08/2018 às 23:59 horas de Brasília. 

• Os ensaios devem ser enviados por e-mail para CEPAL.brasilia@cepal.org , em formato Word, 

indicando no título do e-mail: “Concurso 70 CEPAL-VALOR”; e incluindo no corpo da 

mensagem: nome completo do autor ou autora, idade, informações de contato e um currículo 

curto. 
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Sobre a seleção e o reconhecimento dos ensaios vencedores 

• Os ensaios apresentados serão revisados em seus aspectos de conteúdo e forma, com o objetivo 

de verificar sua conformidade com as bases e condições desta chamada. As propostas que não 

atenderem aos requisitos de forma estabelecidos não irão para a instância de avaliação de 

conteúdo. Além desses aspectos, avaliar-se-á e recompensará particularmente a pertinência e 

validade do texto desenvolvido. 

• A avaliação dos conteúdos e a seleção dos ensaios serão de responsabilidade de um júri 

especialmente estabelecido para o concurso. Este júri será integrado por especialistas da CEPAL 

e editores do Valor. Todas as decisões finais relativas ao concurso são resolvidas pelo júri, em 

comum acordo, e são inapeláveis. 

• O júri selecionará dois ensaios vencedores que serão publicados pelo Valor, com uma breve nota 

sobre os vencedores ou vencedoras. 

• Posteriormente às publicações do Valor, além dos dois ensaios vencedores, o júri concederá até 

oito menções honrosas, que, juntamente com os dois primeiros ensaios na ordem do mérito, 

poderão ser publicados (somente online) em uma compilação da CEPAL Brasília. 

• Os autores ou autoras das obras selecionadas pelo júri atribuirão à CEPAL e ao Valor o direito de 

publicação original dos ensaios. Mais tarde, eles poderão ser reproduzidos, desde que a fonte seja 

mencionada. 

• O júri poderá conceder menos reconhecimentos ou selecionar um montante menor de ensaios se 

considerar que os textos não atendem aos critérios de qualidade e relevância esperadas. 

 


