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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 

 

Chamada para Propostas de Artigos e Projetos de Pesquisa – Edital 001/2017 

 

EDITAL DE CHAMADA DE PROJETO DE PESQUISA E ARTIGOS PARA 

APRESENTAÇÃO NA III CONFERÊNCIA ANUAL DE COMÉRCIO 

INTERNACIONAL DA CÁTEDRA OMC NO BRASIL 

 

A Cátedra OMC no Brasil informa que estão abertas, de 25 de maio (quinta-feira) a 30 de 

junho de 2017 (sexta-feira), chamada a pesquisadores e especialistas, em nível de graduação 

e de pós-graduação, com o objetivo de submeterem propostas de artigos ou projetos de 

pesquisa (trabalho de conclusão de curso de graduação ou mestrado profissional, mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado) para apresentação e posterior publicação nos Anais da III 

Conferência Anual de Comércio Internacional a ser realizada nos dias 06 e 07 de julho, na 

Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, nº 2029, com posterior 

denominação de ISBN. 

 

O propósito da apresentação das propostas de artigos e de projetos de pesquisa é poder 

realizar uma mesa de debates com outros pós-graduandos e professores da área no intuito de 

aproximar os pesquisadores dessa área de pesquisa e, ao mesmo tempo, buscar contribuir com 

o aprimoramento das propostas levadas à III CACI. 

 

O tema da III CACI será “Novos Desafios do Comércio Internacional”, de forma que os 

trabalhos, projetos de pesquisa e propostas devem ser compatíveis com esse tópico. Ressalta-

se que as propostas podem ser de diversas áreas do conhecimento e analisar os efeitos do 

comércio internacional no âmbito multilateral, preferencial ou doméstico por uma perspectiva 

jurídica, de gestão, de políticas públicas, de relações internacionais, de economia, de proteção 

ao meio ambiente, direitos humanos e mesmo para a coerência das instituições internacionais 

e da ordem econômica internacional. 

 

As/Os interessadas/os deverão submeter sua proposta e/ou projetos de pesquisa até o dia 30 

de junho de 2017 (sexta-feira). A Cátedra OMC no Brasil selecionará aqueles que poderão 
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ser apresentados no dia 07 de julho, nos painéis da Conferência Anual, até o dia 04 de julho 

de 2017 (terça-feira). Uma versão resumida da proposta ou do projeto deverá ser entregue até 

a data da conferência, para posterior publicação. 

 

Aquelas/es que forem selecionadas/os serão convidadas/os a contribuir para os Anais da 

Conferência com trabalhos completos que devem ser enviados até data a ser combinada com a 

Comitê Científico da Cátedra OMC no Brasil, que os analisará. 

 

Os trabalhos poderão ser enviados em formato (i) artigos/ensaios; (ii) projetos de pesquisa; 

(iii) resenhas; e (iii) comentários de jurisprudência da Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Os temas deverão ser relacionados com tópicos da OMC e poderão ser de diversas 

áreas do conhecimento: direito, economia, relações internacionais, ciência política, 

administração e áreas correlatas. Não serão aceitos trabalhos que não sejam originais ou que 

não cumpram os requisitos para publicação nos Anais. 

 

I – Regras: 

 

As propostas de trabalho devem ser enviadas para ccgi@fgv.br em formato compatível com 

Microsoft Word ou em editor de texto de fácil conversão, em Times New Roman, tamanho 12, 

espaço 1,5 entrelinhas, com descrição do objeto, dos objetivos, da metodologia e dos 

resultados esperados e referências bibliográficas preliminares. A proposta, excluídas as 

referências bibliográficas preliminares, deve ter entre 1000 (mil) e 5000 (cinco mil) palavras. 

 

Os trabalhos finais devem ser enviados para ccgi@fgv.br em formato compatível com 

Microsoft Word ou em editor de texto de fácil conversão, com as seguintes configurações: 

 

 Os trabalhos, quando aplicável, deverão conter em seu corpo: introdução, 

desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Com exclusão de resumo, 

notas de rodapé e referências bibliográficas, o texto deve conter no mínimo 3000 (três 

mil) 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 entre 

aspas. As citações diretas superiores a três linhas devem estar destacadas em parágrafo 

mailto:ccgi@fgv.br
mailto:ccgi@fgv.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro do Comércio Global e Investimento (CCGI) – Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP/FGV) 

Rua Itapeva, 286 – 10º andar – CEP 01332-000 – São Paulo/SP, Brasil – Tel. +55 (11) 37 99 79 26. 

 

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 imagens, tabelas e gráficos devem 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. 

 Os trabalhos poderão ser em coautoria (até 2 autoras/es). 

 

II – Cronograma: 
 

As propostas de trabalho serão recebidas até o dia 03 de junho de 2017 (sexta-feira) e a 

partir do dia 25 de maio de 2017 (quinta-feira). Os trabalhos finais serão recebidos 

conforme acordado entre os autores e o Comitê Científico. As propostas de trabalho e os 

trabalhos finais deverão ser enviados para ccgi@fgv.br, nos prazos previstos neste edital. A 

Cátedra da OMC notificará todos os/as autores/as até o dia 04 de julho de 2017 (terça-feira) 

sobre a aceitação de suas propostas de trabalho. 

 

III – Cessão de Direitos: 
 

O ato de envio da proposta de trabalho e, posteriormente, do trabalho configuram que o/a(s) 

autor/a(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. 

 

São Paulo, 24 de maio de 2017. 

 

 
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) 
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