
Concurso de monografias PROTESTE 

1ª Edição 

Regulamento 

 

Art. 1º. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - PROTESTE em parceria com a 
Fundação Matanel, com o propósito de estimular a produção científica nas áreas de Direito e 
Economia, institui o CONCURSO DE MONOGRAFIAS PROTESTE – 1ª Edição.  

Art. 2º. O concurso é destinado a brasileiros, residentes no país: 

2.1. graduados com curso universitário concluído em Direito ou Economia, em instituições 
brasileiras, no máximo há dois anos, ou graduandos regularmente matriculados no último ano 
da graduação, ou no penúltimo ou último semestre. 

2.2. pós-graduados, em curso lato sensu ou stricto sensu nas áreas de Direito ou Economia, 
obtidos no Brasil ou no Exterior em no máximo há dois anos, ou pós-graduandos regularmente 
matriculados no último ano da pós-graduação, ou no penúltimo ou último semestre. 

2.3. professores universitários de instituições acadêmicas brasileiras, nas áreas de Direito ou 
Economia. 

§1º: Os concorrentes que ainda não concluíram o curso de graduação ou pós-graduação em 
Direito ou Economia somente poderão ser premiados caso comprovem, quando solicitado pela 
Comissão Organizadora do Concurso, que têm previsão de conclusão do curso no semestre em 
que ocorre a inscrição do CONCURSO DE MONOGRAFIAS PROTESTE – 1ª Edição (2º semestre 
de 2012), ou no semestre imediatamente seguinte. 

§2º: A comprovação do atendimento ao disposto no parágrafo anterior será solicitada pela 
Comissão Organizadora do Concurso em casos de premiação, e deverá ser feita por meio de 
documentação idônea e original. 

§3º: Para os concorrentes inscritos na categoria “pós-graduação” não se exige obrigatoriedade 
de graduação nos cursos de Direito ou Economia, desde que a pós-graduação necessariamente 
seja em uma das aéreas do Direito ou da Economia. 

Art. 3º. A Comissão Organizadora do Concurso, em sua 1ª edição, é formada pelo Conselho 
Diretor da PROTESTE.  

Art. 4º. O Concurso de Monografias, 1ª edição, reger-se-á pelas regras deste regulamento, as 
quais os participantes declaram conhecer, e com as quais expressam incondicional 
concordância.  

Art. 5º. O Concurso versará sobre o tema:  

“Desrespeito aos direitos dos consumidores brasileiros nas suas relações com o sistema 
financeiro”.  



 

Das inscrições 

Art. 6º. As inscrições serão gratuitas e realizadas por via eletrônica no site da PROTESTE, 
conforme especificações que seguem, no período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de dezembro 
de 2012.  

Art. 7º. A inscrição implica na aceitação de todas as disposições contidas neste regulamento, 
devendo ser obedecidos os procedimentos definidos, que são obrigatórios. 

§1º: os candidatos devem observar todos os requisitos previstos e exigidos neste edital no 
momento de sua inscrição, inclusive aqueles previstos no artigo 2º; 

Art. 8º. As inscrições devem ser efetivadas mediante o envio da íntegra do trabalho, em word 
e pdf protegido, por envio formulário de inscrição e monografia disponível no site da 
PROTESTE, ou anexado em e-mail e acompanhado das informações contidas na ficha constante 
do anexo 1 deste edital, que também deverá ser anexada à mensagem, encaminhadas ao 
seguinte endereço eletrônico: monografia@proteste.org.br  

§1º. Na ficha constante do anexo 1 será obrigatória a identificação completa do autor: nome, 
RG, CPF, endereço completo, endereço eletrônico (e-mail), os números de telefones para 
contato, títulos e diplomas, data de obtenção do título ou diploma – ou a data de previsão de 
conclusão do curso - em instituição de educação reconhecida pelo MEC, o título da 
monografia, e, facultativamente, as informações adicionais que reputar convenientes sobre o 
trabalho.  

§2º. Recebida a inscrição a PROTESTE irá registrar a monografia sob número sequencial e 
separará imediatamente o anexo que contém a monografia, do corpo da mensagem e da ficha 
contendo a identificação do autor, a qual se manterá inviolável e sob sua guarda. A PROTESTE 
poderá adotar qualquer outro procedimento com o fim de impedir a identificação do autor da 
monografia. A monografia será identificada somente pelo número de registro.  

Art. 9º. A monografia deve conter uma capa com a indicação "CONCURSO MONOGRAFIAS 
PROTESTE - 1ª EDIÇÃO", seguida do respectivo título principal da obra.  

Art. 10. Cada monografia deve ser inscrita individualmente, podendo cada candidato inscrever 
no concurso apenas um trabalho, ficando expressamente vedadas inscrições múltiplas pelo 
mesmo procedimento.  

Art. 11. As inscrições enviadas após 31 de dezembro de 2012 não serão aceitas e serão 
reputadas como não efetuadas.  

Art. 12. A PROTESTE divulgará os resultados até 30 de junho de 2013, e procederá a premiação 
em sessão acadêmica especial, em data a ser anunciada no site: www.proteste.org.br  

  

 

mailto:monografia@proteste.org.br
http://www.proteste.org.br/


Da Monografia  

Art. 13. A monografia deverá respeitar os seguintes requisitos, sob pena de eliminação do  

concurso:  

I. Versar sobre o tema “Desrespeito aos direitos dos consumidores brasileiros nas suas 
relações com o sistema financeiro”.  

II. Ser inédito;  

III. Ser escrita em língua portuguesa; 

IV. Apresentada em formato A4 (21,0cm X 29,7cm), com margens superior e esquerda de 
3,0cm, direita e inferior de 2,0cm;  

V. Utilizar fonte “times new roman”, tamanho 12 (doze), com espaçamento 1,5 entre as linhas;  

VI. Enviar arquivo protegido em “Word" e "pdf"; 

VII. Utilizar citações na forma estipulada pelas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT);  

VIII. Conter referências bibliográficas no final do trabalho, também nos termos definidos pela 
ABNT;  

IX. Apresentar capa contendo apenas o título do trabalho e a referencia; de acordo com art 9º.  

X. O corpo do trabalho deverá conter até 30 (trinta) páginas.  

XI. É obrigatório constar do corpo do texto: título, resumo e palavras-chave.  

§1º A não observância dos requisitos dispostos neste artigo implicará na não aceitação da 
inscrição e desclassificação do candidato. 

Art. 14. Após a entrega da monografia, não serão aceitas quaisquer modificações, por menores 
que sejam.  

 

Da Comissão julgadora  

Art. 15. A Comissão Julgadora será formada por personalidades de reconhecido saber 
convidadas pela PROTESTE, exclusivamente para esse fim.  

§ 1º. Os membros da Comissão Julgadora não terão conhecimento da autoria dos trabalhos.  

§ 2º A Presidência da Comissão Julgadora caberá a um membro do Conselho Consultivo da 
PROTESTE, a quem caberá o voto de desempate, se houver.  

Art. 16. A Comissão Julgadora adotará como critérios para a premiação as seguintes diretrizes:  

I. Concordância com a temática do concurso;  



II. Atualidade, originalidade e / ou ineditismo do trabalho;  

III. Profundidade do conteúdo; 

IV. Correção e coerência da linguagem;  

V. Clareza e consistência dos conceitos e da abordagem;  

VI. Coerência das reflexões ou nas conclusões com a seqüência do texto;  

VII. Correção e atualidade das citações e autores(as) referenciados(as).  

 

Da premiação  

Art. 17. A premiação dos trabalhos vencedores ocorrerá em evento solene, a ser divulgado  

no site www.proteste.org.br  

Art. 18. Os autores das cinco (05) monografias mais bem pontuadas em cada categoria  

receberão os prêmios abaixo mencionados: 

 

a) Categoria Graduado/Graduando 

1º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

2º lugar R$ 3.000,00 (três mil reais);  

3º lugar R$ 2.000,00 (dois mil reais);  

4 e 5º lugares: Menção Honrosa e associação da PROTESTE por 12 meses.  

 

b) Categoria Pós – Graduado/Pós-Graduando  

1º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais),  

2º lugar R$ 8.000,00 (oito mil reais);  

3º lugar R$ 5.000,00 (cinco mil reais);  

4 e 5º lugares: Menção Honrosa e associação da Proteste por 12 meses.  

 

c) Categoria Professores Universitários  

1º lugar: R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  



2º lugar R$ 15.000,00 (quinze mil reais);  

3º lugar R$ 10.000,00 (dez mil reais);  

4 e 5º lugares: Menção Honrosa e associação da PROTESTE por 12 meses.  

 

Parágrafo Único - Os premiados serão chamados a apresentar o documento respectivo de sua 
titulação.  

 

Art. 19. Os 3 ( três) primeiros colocados de cada categoria serão chamados para recebimento 
do premio e apresentação dos seus respectivos trabalhos em evento a ser promovido pela 
PROTESTE.  

20. Os candidatos qualificados entre aqueles que receberão premiação cedem à PROTESTE– 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor -, em caráter irrevogável e no interesse da 
divulgação do concurso e de seu resultado, a utilização gratuita de seu nome, sua voz, sua 
imagem e o texto respectivo para a divulgação, em qualquer meio de comunicação nacional, 
nas formas impressa, eletrônica e virtual. 

§ 1º. Igual cessão é feita em favor da PROTESTE Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 
- dos direitos de publicação do texto dos trabalhos premiados.  

§ 2º. Os 9 (nove) trabalhos premiados, do 1º ao 3º lugar em cada categoria, serão divulgados 
no site da PROTESTE, onde serão mantidos pelo período de 12 meses.  

§ 3º. Os autores premiados terão o direito de publicar seu trabalho em qualquer outro veículo 
após a divulgação referida no § 2º.  

Art.21. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

Art. 22. As decisões da Comissão Organizadora e da Julgadora serão soberanas, delas não 
cabendo recurso.  

Art. 23. Os prazos estabelecidos neste regulamento poderão ser prorrogados pela Comissão 
Organizadora.  

Art.24. É vedada a inscrição de membros da Comissão Organizadora, de colaboradores bem 
como seus cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes, bem como da PROTESTE.  

Art. 25. A todos os participantes será conferido Certificado de Participação emitido pela 
PROTESTE .  

PROTESTE  

Comissão Organizadora  

Agosto/2011 



Anexo I  

Ficha de Inscrição  

1. Identificação  

Nome completo  

............................................................................................................ 

Título do trabalho:  

............................................................................................................ 

RG: ........................................... CPF: ................................................ 

Endereço completo  

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Telefones para contato  

............................................................................................................ 

E-mail: ...............................................................................................  

 

2. Categoria  

Graduado/Graduando (      ) 

Pós-Graduado/Pós-Graduando (      ) 

Professor Universitário   (       ) 

 

3. Diplomas e Títulos  

a) Graduação 

....................................................................................................... 

Curso: ..............................................................................................  

Instituição de Ensino: ......................................................................  

Cidade, Estado e Data do Diploma* 



.......................................................................................................... 

 

b) Pós Graduação  

Mestrado  

Curso: ...............................................................................................  

Instituição de Ensino: .......................................................................  

Cidade, Estado e Data do Diploma*  

..........................................................................................................  

 

c) Doutorado  

Curso: ...............................................................................................  

Instituição de Ensino: ........................................................................  

Cidade, Estado e Data do Diploma*  

........................................................................................................... 

 

d) Professor Universitário  

Livre – docência  

Curso: ............................................................................................  

Instituição de Ensino: ....................................................................  

Cidade, Estado e Data do Diploma  

.......................................................................................................................  

* Se o candidato ainda não tiver concluído a graduação ou pós-graduação, o campo a “Data do 
Diploma” deve ser preenchido com o semestre de previsão de conclusão do curso, p. ex., “2º 
semestre 2012”; “1º semestre de 2013”.  

Declaro para todos os fins que, tendo tomado conhecimento do inteiro teor do regulamento 
do CONCURSO DE MONOGRAFIAS PROTESTE - 1ª EDIÇÃO, promovido pela Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor  - PROTESTE, aceito todas as suas disposições, e cedo 
gratuitamente à referida PROTESTE os direitos de publicação do trabalho por meio impresso, 
eletrônico ou virtual.  



b. Declaro ainda estar ciente que, em caso de premiação, deverei apresentar os seguintes 
documentos originais: 

- Carteira de Identidade;  

- CPF;  

- Título, Diplomas, ou documentos que comprovem a conclusão do curso até o 2º semestre de 
2013, mencionados na ficha de inscrição. 

 


