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RESOLUÇÃO Nº 002, DE 04 DE ABRIL DE 2019 

 

Dispõe sobre o Regulamento do X  Prêmio de 

Monografia Professor Celso Furtado 

 

 

O Presidente do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – Paraíba, no uso das 

atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei Nº1.411/51, com as alterações dadas 

pelas Leis 6.021 de 04 de janeiro de1974 e 6.537 de 19 de junho de 1978, pelo Decreto Nº 

31.794/52: 
 

CONSIDERANDO a disseminação do conhecimento econômico, a promoção de estudos 

técnicos, bem como o estímulo à produção científica; 
 

CONSIDERANDO deliberação na 5ª Sessão Plenária Ordinária deste Corecon-PB, realizada no 

dia 05 de abril de 2019; 

 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do X Prêmio de Monografia Professor Celso Furtado, 

instituído no ano de 2004, em sua primeira primeira edição; 

 

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

João Pessoa-PB, 4 de abril de 2019. 
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REGULAMENTO 

 

O Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB (CORECON-PB), no uso de suas 

atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, lança o X Prêmio Paraíba de 

Economia Professor Celso Furtado, promovido em parceria com o Conselho Federal de 

Economia (COFECON), destinado a premiar os melhores trabalhos monográficos inscritos no 

período de 25 de abril a 31 de maio de 2019, conforme os seguintes requisitos: 

I – Dos Objetivos: 

Art. 1º - O Prêmio tem como objetivo estimular os alunos em fase de conclusão de cursos de graduação 

em Ciências Econômicas ao desenvolvimento de pesquisas e estudos de temas relevantes na área em 

que exercerão a profissão de economista.  

II – Dos trabalhos 

Art. 2º - As monografias de graduação (ou Trabalhos de Conclusão de Curso) inscritos para o X Prêmio 

Paraíba de Economia Professor Celso Furtado deverão ter sido aprovados no ano anterior à inscrição 

e nos cursos de Ciências Econômicas de Instituições de Ensino Superior do estado da Paraíba 

reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC.  

Art. 3º - O trabalho deverá ser digitado em editor de texto Word, em língua portuguesa, em letra Arial 

ou Times New Roman, fonte tamanho 12, papel A4, com margens superior e esquerda iguais a 3 (três) 

cm, e margens direita e inferior iguais a 2 (dois) cm. O espaçamento entrelinhas deverá ser 1,5 e o 

resumo informativo do trabalho não deverá ultrapassar 250 palavras.  

Art. 4º - O trabalho não poderá ter sido apresentado em outros concursos e será avaliado conforme o 

disposto no Art. 10.   

Art. 5º - Somente serão aceitos trabalhos de autoria individual. 

III – Das Inscrições 

Art. 6º - As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas no período de 25 de abril a 31 de maio de 

2019, de forma eletrônica, acompanhadas dos seguintes documentos: 

a) recomendação escrita do professor orientador, devidamente identificado;  

b) documento emitido pela Instituição de Ensino Superior comprovando a aprovação do trabalho 

no ano anterior à inscrição; 

c) 01 (uma) versão digital (em Word) da monografia sem qualquer forma de identificação, 

direta ou indireta, do autor, orientador ou filiação institucional, para garantir o anonimato e 

permitir a avaliação cega pela Comissão Julgadora;  

d) 01 (uma) versão digital (em Word) da monografia completa, em seu formato e conteúdo 

original.   

Parágrafo Único – A não apresentação desses documentos, com o conteúdo mínimo exigido, implica 

eliminação automática do concurso. 

Art. 7º - As inscrições deverão ser realizadas pelo endereço eletrônico   mktcoreconpb@gmail.com, 

contendo no campo assunto: Inscrição X Prêmio Paraíba de Economia Professor Celso Furtado. No 

corpo da mensagem o candidato deverá apresentar a seguinte declaração: 

DECLARAÇÃO 

Eu (nome completo), autor da monografia de graduação intitulada (título do trabalho) 

aprovada em (data da defesa/aprovação), para fins de inscrição ao X Prêmio Paraíba de 

mailto:mktcoreconpb@gmail.com
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Economia Professor Celso Furtado, declaro que estou encaminhando anexos os seguintes 

documentos: 

a) recomendação escrita do professor orientador, devidamente identificado; 

b) documento emitido pela Instituição de Ensino Superior comprovando a aprovação do 

trabalho no ano anterior à data desta inscrição; 

c)  01 (uma) versão digital (em Word) da minha monografia de graduação (Trabalho de 

Conclusão de Curso) sem qualquer forma de identificação, direta ou indireta, do autor, 

orientador ou filiação institucional, para garantir o anonimato e permitir a avaliação 

cega pela Comissão Julgadora; 

d) 01 (uma) versão digital (em Word) do trabalho completo, em seu formato e conteúdo 

original.   

Declaro, ainda, que li e estou de acordo com o Regulamento do referido Prêmio disponível na 

página web do CORECON-PB, no endereço www.corecon-pb.org.br  

 

(cidade), __ de__________ de 2019. (local e data do envio da mensagem) 
 

Informações complementares: 

Graduado no Curso de Ciências Econômicas da Universidade ............................ 

CFP: ............................ 

CI: ............................ 

Endereço completo: ............................ 

Telefone: ............................ 

Parágrafo Único - O Corecon-PB confirmará a inscrição em resposta ao e-mail recebido.  

Art. 8º - A inscrição do trabalho implica automática cessão gratuita dos direitos de publicação. Também 

autoriza a reprodução do todo, ou parte, em qualquer tempo ou meio editorial de comunicação a critério 

do CORECON-PB. 

IV – Da Comissão Julgadora 

Art. 9º. - A seleção final dos trabalhos será feita por Comissão Julgadora composta de três economistas. 

Os membros da Comissão deverão possuir reputação ilibada, qualificação técnica e formação acadêmica 

compatíveis para avaliar trabalhos de monografia de graduação. 

Art.10. - A Comissão Julgadora adotará como critérios de avaliação as seguintes diretrizes: 

I – atendimento às especificações adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

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 sequência do texto; 

VII - correção e atualidade das citações e autores referenciados. 

Parágrafo Primeiro - A Comissão Julgadora atribuirá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) a cada 

monografia com base nas diretrizes acima, com uma breve justificativa escrita da pontuação arbitrada. 
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Art. 11. - Não haverá, sob qualquer pretexto, revisão dos trabalhos e o resultado final do concurso não 

será passível de recurso. 

Art. 12. - A decisão da Comissão Julgadora será tomada por maioria absoluta dos votos de seus 

membros até o dia 1º de agosto de 2019. 

Parágrafo Único – Em hipótese alguma será validado empate entre os trabalhos inscritos. 

V - Dos Prêmios 

Art. 13. - Serão concedidos os seguintes prêmios, em valores brutos: 

1º Lugar: R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais); 

2º Lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais); 

3º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Parágrafo Único – O Corecon-PB remeterá, até o dia 5 de agosto de 2019, a monografia classificada em 

1º lugar ao Conselho Federal de Economia para concorrer ao XXV Prêmio Brasil de Economia que 

ocorrerá durante a abertura do XXIII Congresso Brasileiro de Economia - CBE, a ocorrer no dia 16 de 

outubro de 2019, em Florianópolis-SC. 

Art. 14. - Os valores dos respectivos prêmios estarão sujeitos à incidência, dedução e retenção de 

impostos, conforme legislação em vigor por ocasião da data de pagamento do prêmio. 

Art.15. – A Comissão Julgadora poderá decidir pela não concessão de prêmios ou pela premiação de 

apenas um ou dois trabalhos, justificando a decisão em documento dirigido ao CORECON-PB. 

Art. 16. - Além da premiação de que trata o Art. 13., o CORECON-PB outorgará diplomas de Honra ao 

Mérito aos três primeiros colocados, observado o Art. 15.  

Art. 17. - A critério da Comissão Julgadora, poderão ser concedidos títulos de Menção Honrosa aos 

quarto e quinto classificados. 

Parágrafo Único – As Menções Honrosas não receberão premiação em dinheiro. Será conferido um 

Diploma. 

Art. 19. – A solenidade de entrega dos prêmios e diplomas ocorrerá em 2019, em local e data a 

serem definidos. 

VI - Das Disposições Gerais 

Art. 20. - É assegurado ao CORECON-PB o direito de publicação impressa ou digital dos trabalhos 

classificados. 

Parágrafo Único - Na hipótese de publicação impressa, cada autor receberá cinco exemplares da edição. 

Art. 21. - A inscrição do trabalho implica aceitação pelo autor, de forma ampla e irrestrita, de todas as 

exigências e disposições deste Regulamento, acarretando desclassificação o não cumprimento de 

qualquer de seus dispositivos, a juízo da Comissão Julgadora. 

Art. 22. - Ficam impedidos de concorrer, trabalhos de autoria de Conselheiros ou funcionários do 

CORECON-PB. 

Art. 23. - Os casos omissos neste Regulamento serão de competência exclusiva do Plenário do 

CORECON-PB. 

João Pessoa (PB), 04 de abril de 2019 

 

Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente - CORECON-PB 


