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Cátedra OMC no Brasil 

Centro do Comércio Global e Investimentos – CCGI 

Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 

EESP/FGV 

 

I Concurso de Artigos em Comércio Internacional 

Edital 002/2016-CACI 

 

EDITAL DO I CONCURSO DE ARTIGOS EM COMÉRCIO INTERNA CIONAL DA 

CÁTEDRA OMC NO BRASIL 

 

A Cátedra OMC no Brasil, representada por sua Titular, Professora Vera Thorstensen, 
diretora do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos da Escola de Economia de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (CCGI-EESP/FGV), com endereço na Rua Itapeva, 
286, 10º andar, Bela Vista – São Paulo/SP, 01332-000, torna público aos interessados o Edital 
com o regulamento do Concurso de Artigos em Comércio Internacional, com as regras que 
seguem. 
 
1. Objeto 
 
O presente Concurso tem por objetivo selecionar seis artigos científicos que versem sobre o 
seguinte tema: “O Novo Sistema Econômico Internacional”. Os artigos científicos poderão 
ser submetidos em duas categorias: (i) graduação; e (ii) pós-graduação, não sendo requerida 
formação em área especifica para participação. Serão selecionados três artigos científicos na 
categoria de graduação e três na categoria de pós-graduação. O artigo científico vencedor em 
cada categoria. 
 
2. Critérios para a inscrição  
 
Poderão participar do Concurso de Artigos em Comércio Internacional estudantes 
universitárias/os brasileiras/os e estrangeiras/os matriculadas/os em Instituições de Ensino 
Superior brasileiras, Universidades e/ou Faculdades, que apresentem artigos científicos em 
matéria de comércio internacional seguindo o tema “O Novo Sistema Econômico 
Internacional”, conforme disposto no item 3. 
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3. Tema 
 
Os artigos científicos devem seguir o tema: “O Novo Sistema Econômico Internacional”, 
podendo ser abordados aspectos legais, econômicos, políticos e/ou de gestão relativos aos 
seguintes subtemas: 
 
a. A coerência do Sistema Econômico Internacional; 
b. Estabilidade financeira, regulação financeira e supervisão de riscos sistêmicos; 
c. As novas barreiras regulatórias ao comércio (barreiras técnicas, sanitárias, fitossanitárias e 

padrões privados); 
d. Os mega-acordos, o futuro da política de acesso a mercados e acordos comerciais 

regulatórios; 
e. Investimentos, comércio e regimes tributários; 
f. Desenvolvimento sustentável, direitos humanos e o seu papel no novo sistema econômico 

internacional; 
g. O papel do Comércio Internacional e suas instituições no Sistema Econômico 

Internacional; 
h. Organização Mundial do Comércio (OMC) e os novos temas do comércio internacional 

no Século XXI; 
i. Análise de instituições do Sistema Econômico Internacional. 
 
A proposta desse concurso de artigos científicos endereça um problema que vem crescendo 
nos debates sobre economia internacional, que é a profusão de áreas e instituições com 
competências duplamente positivas ou duplamente negativas. Nesse sentido, é necessário 
reavaliar, primeiro, o conteúdo tratado no âmbito do Sistema Econômico Internacional, que 
envolve áreas como o Direito Internacional Econômico, Economia Internacional, Política 
Internacional, dentre outros. Nos últimos anos, novos temas têm ganhado corpo nas 
negociações internacionais e gerado um conflito de coerência sistêmica. Nesse sentido, até 
que ponto o sistema financeiro interfere no comércio internacional ou no sistema bancário 
internacional, ou na regulação de disciplinas ambientais? O sistema internacional está pronto 
para não apenas enfrentar novas questões sistêmicas que se apresentam, mas está dotado de 
instituições que funcionam com esse objetivo? A atualização do Sistema Econômico 
Internacional, passando por sua coerência interna, e as áreas a ele ligadas, é o que torna o 
tema aqui proposto atual e instigante para a/o jovem pesquisadora e interessada/o na área. 
 
4. Conteúdo do Artigo Científico e seu formato 
 
O trabalho apresentado deverá ser um artigo científico que cumpra com os requisitos gerais 
para o desenvolvimento do trabalho científico. 
 
a. Além da pertinência do tema, serão considerados, por exemplo, se os trabalhos, sejam de 

cunho teórico e/ou prático, trazem um pensar crítico sobre o tema desenvolvido; se trazem 
aspectos inovadores ao lidar com as questões ligadas ao tema; se conectam mais de uma 
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área do conhecimento para analisar questões jurídicas, processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais ligados ao tema. 

 
b. Critérios formais: 

• Os trabalhos deverão conter em seu corpo: resumo, introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências bibliográficas. Com exclusão de resumo, notas de rodapé e 
referências bibliográficas, o texto deve conter no mínimo 3500 e no máximo 10000 
(dez mil) palavras e poderão ser redigidos em português ou em qualquer língua oficial 
da OMC (inglês, francês ou espanhol). 

• Texto: Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, justificado. 
• Folha: A4 com margens direita e inferior de 2 cm; e margens esquerda e superior de 3 

cm. A numeração deverá ser no canto inferior direito. 
• Título: negrito, tamanho 12, Times New Roman, justificado, caixa alta. 
• Subtítulos: itálico, tamanho 12, Times New Roman, justificado, caixa baixa. 
• Resumo, Resumé, Abstract: máximo de 150 palavras em que devem conter o objeto, a 

metodologia, os objetivos e os resultados do trabalho. Tamanho 12, Times New 
Roman, justificado, espaçamento simples. 

• Palavras-chave, Mots-clés, Keywords: até três palavras-chave. 
• Citações: As citações diretas de até três linhas devem ser inseridas no parágrafo em 

entre aspas. As citações diretas superiores a três linhas devem estar destacadas em 
parágrafo separado, entre aspas, com recuo de 4 cm da margem esquerda e de 1 cm da 
margem direita, em Times New Roman, tamanho 10, com espaço simples. 

• Nota de rodapé: espaçamento simples, Times New Roman, tamanho 10, dentro das 
margens da Folha. 

• Referências bibliográficas: devem estar ao final do texto, em ordem alfabética, 
tamanho 12, Times New Roman, espaçamento simples entre as linhas de uma mesma 
referência e duplo entre referências. 

• O uso de tabelas e gráficos deve estar no corpo do texto, centralizados e os arquivos de 
origem devem ser anexados no envio do trabalho final (por exemplo: um gráfico 
elaborado deve estar no corpo do texto, mas a base de dados e o programa original 
utilizado para sua criação, devem ser enviados em arquivo separado). 

• Subsidiariamente, será aplicada a norma ABNT-NBR 14724/2011 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 

• Não será aceito o uso de ilustrações e/ou fotografias no corpo do artigo. 
• Não serão aceitos artigos que não obedeçam à formatação proposta. 

 
c. O julgamento dos artigos obedecerá também aos seguintes requisitos: (i) qualidade 

técnica, o que significa que a apresentação e o desenvolvimento do artigo foram 
realizados com lógica, coerência e coesão textuais. Dessa forma, o resumo e os itens do 
desenvolvimento devem ter um início, meio e fim. Além disso, as conclusões devem ser 
pertinentes ao tema do artigo proposto e condizente com o desenvolvimento do texto 
apresentado; (ii) a conformidade do artigo com o disposto no item 4.b, e (iii) inovação, ou 
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seja, os trabalhos que tiverem um desenvolvimento e apresentação de ideias inovadoras, 
demonstrando um raciocínio propositivo e crítico sobre o tema proposto, terão vantagem 
na avaliação e no julgamento. 

 
Finalmente, o artigo científico deverá ser inédito, o que significa dizer que não poderá ter sido 
publicado (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer outro tipo de publicação e/ou 
meios de comunicação. A falta de ineditismo do artigo científico é critério suficiente para a 
desqualificação sumária da/o candidata/o. 
 
5. Comissão Julgadora 
 
A Comissão Julgadora será composta por especialistas indicadas/os pelo Comitê Científico da 
Cátedra da OMC no Brasil. 
 
6. Inscrições 
 
A inscrição para o Concurso de Artigos Científicos em Comércio Internacional consiste na 
entrega do artigo, dentro das temáticas propostas, conforme previsto no item 4, até o dia 10 de 
maio de 2016 pelo e-mail: thiago.nogueira@fgv.br . 
 
O título do e-mail deverá ser: “I Concurso de Artigos Científicos da Cátedra OMC no Brasil”. 
 
Ao e-mail deve estar anexado o artigo científico em conformidade com a forma prevista no 
item 4. O artigo deve ser enviado em documento PDF. 
 
Além disso, a/o participante deve encaminhar a ficha de inscrição preenchida. Cada 
participante poderá enviar apenas um trabalho individual para avaliação e não serão aceitas 
inscrições de membros da Cátedra da OMC Brasil e demais pesquisadores a ela vinculados. 
 
7. Análise e seleção dos artigos científicos 
 
A análise e o julgamento dos artigos científicos terão os seguintes elementos: 
 
a. Avaliação de elegibilidade, que será realizada pelo Comitê Científico da Cátedra da OMC 

no Brasil, observando os seguintes critérios: (i) entrega do artigo científico dentro do 
prazo previsto; (ii) fiel observância do previsto quanto à forma do artigo (item 4.b); e (iii) 
se o artigo é pertinente ao tema e pelo menos um dos subtemas propostos, conforme item 
3. 

b. A Comissão Julgadora estabelecida pelo Comitê Científico da Cátedra da OMC no Brasil 
analisará os trabalhos conforme os critérios contidos no item 4.a de forma a estabelecer 
uma pontuação para apontar os seis melhores artigos científicos, sendo três em cada 
categoria. 
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c. As/Os autoras/es que forem selecionadas/os deverão apresentar comprovante de matrícula 
na instituição de ensino superior apontada no formulário de inscrição para poder receber 
os prêmios equivalentes à sua colocação final. 

d. Após a seleção dos seis melhores artigos científicos, a Comissão Julgadora, em conjunto 
com o Comitê Científico da Cátedra da OMC no Brasil, decidirá, em plenária, quais serão 
os dois artigos científicos vencedores (um em cada categoria) e respectivos segundo e 
terceiro lugares (para cada categoria). 

 
8. Prêmios 
 
Os seis melhores artigos científicos, sendo três de graduação e três de pós-graduação serão 
divulgados no dia 29 de maio de 2016 no sítio eletrônico da Cátedra da OMC no Brasil 
(http://ccgi.fgv.br/en/wto-chair). 
 
As/Os seis autoras/es serão convidados a apresentar seus trabalhos na II Conferência Anual de 
Comércio Internacional (II CACI) da Cátedra da OMC no Brasil, a ser realizada nos dias 2 e 3 
de junho de 2016, ocasião em que os vencedores, segundos e terceiros lugares, em cada 
categoria, serão anunciados. 
 
Além da apresentação na II CACI, as/os vencedoras/es serão incentivados a apresentar o 
resultado de seus trabalhos em sua instituição de ensino, podendo haver algum apoio da 
Cátedra da OMC no Brasil nesse sentido. 
 
Os artigos premiados serão divulgados no sítio eletrônico da Cátedra da OMC no Brasil 
(http://ccgi.fgv.br/en/wto-chair). 
 
Os recursos para as premiações serão integralmente financiados pela Cátedra da OMC no 
Brasil, incluindo custos de publicação e de divulgação. 
 
As premiações serão as seguintes: 
 
 
Categoria GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
Primeiro 
Lugar 

R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) 
Apresentação do trabalho na II CACI 
Estágio Não-Remunerado de 1 mês na Cátedra 
da OMC no Brasil 
Publicação do artigo científico 

R$4.000,00 (quatro mil reais) 
Apresentação do trabalho na II CACI 
Estágio Não-Remunerado de 1 mês 
na Cátedra da OMC no Brasil 
Publicação do artigo científico 

Segundo 
Lugar 

R$ 1.000,00 (mil reais) 
Apresentação do trabalho na II CACI 
Publicação do artigo 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
Apresentação do trabalho na II CACI 
Publicação do artigo 

Terceiro 
Lugar 

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
Apresentação do trabalho na II CACI 
Publicação do artigo 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 
Apresentação do trabalho na II CACI 
Publicação do artigo 
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Em relação ao estágio não-remunerado, caso a/o primeira/o colocada/o não possa realizar o 
estágio, este será oferecido à/ao segunda/o colocada/o e, esta/e não podendo, à/ao terceira/o 
colocada/o. Os custos com o estágio – e.g. deslocamento, alimentação etc. – não serão 
cobertos pela Cátedra da OMC no Brasil. 
 
O ato de envio da inscrição configura que a/o(s) autora(es) renuncia(m) aos direitos autorais 
patrimoniais em prol da Cátedra OMC no Brasil, especialmente para publicação impressa ou 
divulgação de seu conteúdo pela internet. 
 
9. Disposições Gerais 
 
Os prazos e datas previstos neste edital podem ser modificados pela Cátedra da OMC no 
Brasil e, nesse caso, serão informadas em tempo oportuno. 
 
Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico do CCGI-EESP/FGV para consulta das/os 
interessadas/os. 
 
Eventuais questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão Julgadora. 

As/Os interessadas/os poderão enviar solicitações de esclarecimentos até o dia 25 de abril de 
2016 (segunda-feira) e serão respondidas até o dia 2 de maio de 2016 (segunda-feira) por 
meio do e-mail: thiago.nogueira@fgv.br. O título do e-mail deverá ser “I Concurso de Artigos 
Científicos da Cátedra OMC no Brasil”. 
 
O Edital entra em vigor na data de sua divulgação. 
 
 
São Paulo, 7 de março de 2016. 
 
 
 

 
Professora Dra. Vera Helena Thorstensen 
Titular da Cátedra OMC no Brasil 
Coordenadora do Centro do Comércio Global e Investimento (CCGI) 
Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP/FGV) 


