CONCURSO DE REDAÇÃO

Como construir um futuro melhor para a América Latina
8 de março a 30 de junho de 2014
Como parte dos preparativos para as Reuniões Anuais de 2015, que serão realizadas em Lima, o FMI convida
os estudantes universitários latino-americanos a escreverem uma redação curta (500 palavras) sobre o tema
“Como construir um futuro melhor para a América Latina”. A redação deverá focalizar a opinião dos jovens
sobre os temas e desafios que afetam as futuras gerações e suas possíveis soluções. O concurso está aberto a
estudantes de vários países da região. Os idiomas oficiais são espanhol, inglês e português.
Baixar folheto informativo

A redação deve ser estruturada em torno das seguintes perguntas:
i)

Quais são, na sua opinião, os três maiores desafios que a região enfrenta?

ii) Qual é o tema que mais o preocupa sobre seu futuro?
iii) O que você e sua geração podem fazer hoje e nos próximos 10 anos para melhorar as perspectivas para sua
região?

Critério de participação:
O concurso se dirige a estudantes universitários de graduação e pós-graduação na América Latina.

Limite da redação:
Máximo de 500 palavras.

Idiomas:
Espanhol, inglês, português

Prazo para envio da redação:
30 de junho de 2014, 23h59 (horário de Washington), para o endereço: ConcursoFMI@imf.org

Instruções gerais:
Todas as redações devem abordar as três perguntas acima, ser redigidas em um dos três idiomas oficiais do
concurso e não ultrapassar o limite de 500 palavras. Ao avaliar o conteúdo das redações, a comissão avaliadora
levará em conta esses requisitos e também considerará os seguintes atributos: pertinência, originalidade,
coerência, estrutura e eloquência da redação; países de origem, sexo, representação equilibrada de universidades
públicas e privadas e diversidade acadêmica.
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Premiação:
Cinco finalistas serão anunciados em julho de 2014. Os cinco finalistas serão convidados a participar das
Reuniões Anuais do FMI que serão realizadas em Washington, em outubro de 2014 (o FMI arcará com os
custos de viagem e estadia por um período de cinco a sete dias). O vencedor do concurso será anunciado em
Washington, e o vencedor e o segundo colocado serão convidados a participar da mesa-redonda “Diálogo com a
Juventude” durante as Reuniões Anuais, um evento que será moderado um membro da alta administração do
FMI e transmitido ao vivo no website do FMI.

