Concurso de artigos para o Pensamentos Liberais 2018

Disposições gerais
O Concurso de artigos para o Pensamentos Liberais 2018 é iniciativa do Instituto de Estudos
Empresariais (IEE) e tem por finalidade estimular a escrita sobre temas relacionados ao
desenvolvimento do Brasil e da América Latina, bem como questões sociais, políticas e
econômicas e proposição de caminhos alternativos em direção a uma sociedade mais livre e
próspera. Os artigos vencedores serão publicados na 22ª edição da série Pensamentos
Liberais, que será lançada durante o Fórum da Liberdade 2018, entre os dias 9 e 10 de abril
daquele ano.
Os artigos submetidos à apreciação deverão respeitar a temática do evento (Fórum da
Liberdade), de forma que deverão abordar temas sobre liberdade e princípios de liberalismo
em suas exposições.
Do período:
As inscrições e submissões de artigos para o Concurso de artigos para o Pensamentos Liberais
2018 poderão ser realizadas até 16 de janeiro de 2018, às 23h59, horário de Brasília,
abrangendo todo o território nacional.
Da participação:
Poderão concorrer artigos individuais de candidatos brasileiros ou naturalizados.
Ficam impedidos de participar:
I - trabalhos premiados ou agraciados com menção honrosa em outros prêmios congêneres;
II - capítulos de teses, dissertações ou monografias que já tenham sido premiadas.

Do tema:
O tema dos artigos será livre, desde que se respeitem e se utilizem os princípios de liberdade
apregoados pelo IEE.
Os candidatos deverão apresentar apenas um artigo sobre o tema relacionado abaixo. No
desenvolvimento do tema, o candidato poderá abordar um subtema (como economia, política
e educação) ou outro subtema qualquer, desde que contemple o tema principal no contexto:
“O Brasil tem eterna renovação de esperanças por um país melhor, que todos os brasileiros
nutrem a cada eleição, mas nunca se concretiza.”
- Os artigos deverão apresentar, preferencialmente, enfoque atual, com aplicabilidade para o
caso brasileiro.

Da premiação:
Serão publicados os dois melhores artigos na 22ª edição da série Pensamentos Liberais. Os
artigos serão avaliados por uma comissão julgadora montada pelo IEE.
Os dois autores dos melhores artigos, além de terem seus artigos publicados no Pensamentos
Liberais, receberão:
- Um prêmio em dinheiro no valor de R$ 500,00 para cada um dos dois artigos premiados;
- Passagem (transporte) até o evento, da sua cidade de residência. Os custos de hospedagem,
alimentação e locomoção serão de responsabilidade do vencedor, bem como quaisquer outros
que não aqui especificados.

Das submissões (inscrição):
As submissões deverão, obrigatoriamente, ser realizadas em meio eletrônico para o endereço
contato@forumdaliberdade.com.br.
- O prazo final para submissão de artigos será 16 de janeiro de 2018, às 23h59, horário de
Brasília;
- É imprescindível o preenchimento correto dos dados na ficha de inscrição:
As inscrições deverão ser feitas pelo link do Google Forms (disponível no site do Fórum da
Liberdade)
*Após inscrição, enviar o artigo formatado conforme abaixo (enviar como anexo) para o e-mail
contato@forumdaliberdade.com.br:
O texto deverá seguir o tamanho de 13.000 a 20.000 caracteres, ou em torno de 2.400 a 3.700
palavras. Deverá estar formatado conforme normas da ABNT, com listagem de referências e
citações, em fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre as linhas e margens esquerda e superior de
3 cm, direita e inferior de 2 cm.
*As fichas de inscrição e de autorização para publicação/cessão de direitos serão solicitadas
aos vencedores.
- O artigo deverá ter sido submetido a correção ortográfica e gramatical antes de seu envio.
- O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) poderá editar, publicar, reproduzir e divulgar, na
forma impressa ou digital, sem ônus, o conteúdo dos trabalhos inscritos, total ou
parcialmente, bem como as imagens e vozes dos participantes, assegurados os direitos
autorais.
- Os candidatos inscritos são responsáveis pela autoria e pelo conteúdo dos trabalhos, não
cabendo qualquer responsabilidade aos realizadores do concurso por eventuais infringências
aos direitos autorais de terceiros ou por divulgação de informações de caráter sigiloso.

Da apuração:
- A escolha do trabalho será feita por uma comissão julgadora constituída especialmente para
esse fim.
- A comissão julgadora será composta por número ímpar de participantes, de três até cinco
membros.
- A comissão julgadora poderá decidir por não avaliar trabalhos quando os artigos não tiverem
qualidade satisfatória ou forem inadequados em relação ao tema.
- Não cabe recurso sobre a decisão da comissão julgadora.

Do resultado:
O resultado será divulgado por e-mail, diretamente ao vencedor, até o dia 12 de fevereiro de
2018.

