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REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL INSTITUTO PROPAGUE 1 

(“PRÊMIO PROPAGUE”) 

   

O PRÊMIO PROPAGUE 

1. O Instituto ProPague (“IPP”) tem como missão pensar o sistema financeiro para propagar 

o conhecimento. O IPP foi criado para promover e incentivar estudos, visando expandir o 

debate e o conhecimento sobre o sistema financeiro. Nesse contexto e com o objetivo de 

reconhecer os melhores trabalhos acadêmicos acerca do Sistema Financeiro Nacional, 

realizará concurso cultural para premiar os trabalhos que tenham como objetivo a 

discussão dos seguintes temas: 

 

a. Competição no Sistema Bancário 

b. Oferta de serviços financeiros 

c. Tecnologia Disruptiva: promessas e desafios 

d. Cidadania Financeira: a interação do cidadão com o SFN 

e. Bancarização: conquistas e desafios 

f. Análise de cases internacionais comparativos 

g. Outros trabalhos que, no entendimento da banca avaliadora, sejam relacionados 

aos temas acima e estudem o Sistema Financeiro Nacional; 

 

 

CANDIDATOS e CATEGORIAS 

2. Os candidatos serão divididos em duas categorias: 

a. Estudantes: Alunos efetivamente matriculados em curso de graduação 

(bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia) autorizado ou reconhecido 

pelo MEC. 

b. Profissionais: Todos aqueles que possuem curso superior completo, em qualquer 

área do conhecimento, ainda que matriculados em cursos de extensão e/ou pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu). 

3. Cada candidato poderá apresentar e/ou ter seu nome vinculado a até 2 (dois) projetos. 

3.1. A presente restrição se aplica também aos co-autores, sendo vedada a sua 

participação e/ou inscrição individual em mais de 2 (dois) projetos.  

4. É vedada a participação de funcionários e pessoas ligadas ao IPP, bem como de seus 

parentes, inclusive por afinidade, ou de parentes dos membros da Comissão Julgadora. 

5. Será permitido o envio de trabalhos individuais ou coletivos. 

5.1. Todos os co-autores devem ter conhecimento do presente regulamento e 

concordar com os seus termos. 
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5.2. A inscrição de trabalhos em dupla ou coletivos dependerá da anuência prévia dos 

demais co-autores, sob pena de invalidação da inscrição e/ou desclassificação. 

5.3. Os trabalhos podem ser inéditos ou não, sendo permitida a inscrição de trabalhos 

já publicados, divulgados ou que tenham participado de seleções para prêmios ou 

concursos. 

5.4. A inscrição de trabalhos já publicados (não inéditos) somente poderá ser realizada 

com a anuência expressa do titular dos direitos autorais e de propriedade 

intelectual sobre o material. Nos casos em que os trabalhos foram cedidos ou 

licenciados com exclusividade para terceiros, o candidato deverá obter a anuência 

expressa e por escrito do cessionário ou licenciado.  

5.5. Serão desclassificados os trabalhos em que for constatado plágio, omissão de 

citação, paráfrase sem indicação de texto fonte e/ou sem créditos completos, e 

outras situações similares. 

5.6. Será responsabilidade do candidato a obtenção da anuência prévia dos co-autores 

e/ou autorização dos titulares de direitos sobre o trabalho, mediante assinatura 

de termo por escrito e nos termos da Lei de Direitos Autorias (Lei 9.610/98). 

5.6.1. No ato da inscrição o candidato declarará, por meio do formulário de 

inscrição, possuir a anuência prévia dos co-autores e/ou autorização dos 

titulares de direitos sobre o trabalho, conforme o caso. 

5.6.2. O IPP, a qualquer tempo, poderá pedir a comprovação da anuência dos 

outros co-autores e/ou autorização dos titulares de direitos. A sua não 

comprovação poderá ensejar, a critério do IPP e da Comissão Julgadora, a 

invalidação da inscrição e/ou desclassificação.  

5.6.3. A concessão de qualquer premiação ficará condicionada à 

apresentação da referida comprovação. 

 

 

INSCRIÇÕES 

6. As inscrições deverão ser feitas através do site do IPP - https://institutopropague.org/, 

onde serão disponibilizados o link de inscrições e as instruções necessárias. 

6.1. A inscrição se efetivará mediante acesso ao link, preenchimento do formulário de 

inscrição, envio do arquivo com o resumo do trabalho e o trabalho inscrito, além 

do cumprimento das demais condições expressas neste Regulamento, no site do 

IPP ou no link de inscrições. 

6.2. O trabalho inscrito não poderá conter qualquer indicação de autoria. 

6.3. O arquivo com o resumo do trabalho inscrito deverá ser nomeado com o título do 

trabalho e sem nenhuma informação adicional. Para isso, a nomeação deverá 

seguir a seguinte fórmula: “Resumo + Título do Trabalho”. 

 

Exemplo 

https://institutopropague.org/
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Título do trabalho: Sistema Financeiro 

Nome do arquivo com o resumo do trabalho: “Resumo - Sistema Financeiro” 

 

 

7. O prazo de inscrições será iniciado em 12 de fevereiro de 2020 e encerrado até às 23h59 

do dia 21 de junho de 2020 (horário de Brasília). 

7.1. O IPP, a seu critério, poderá prorrogar o prazo de inscrição ou alterar qualquer 

prazo do presente regulamento. 

7.2. As alterações de prazo e demais anúncios serão divulgados através do site do IPP, 

sendo responsabilidade do interessado acompanhar o referido site e as 

atualizações acerca do Prêmio ProPague. 

8. O IPP encaminhará confirmação de recebimento da inscrição. Caso o candidato não 

receba a sua confirmação, em até 5 (cinco) dias após a sua inscrição, deverá contactar o 

IPP através do e-mail contato@institutopropague.org 

 

ESPECIFICAÇÕES 

9. O trabalho deverá ser elaborado e apresentado de acordo com as seguintes instruções: 

i. Resumo do trabalho: 

a. Número de páginas: 1 (uma). 

b. Orientação: Retrato, formato A4. 

c. Idiomas: Português ou inglês. 

 

ii. Trabalho: 

a. Número de páginas: Sem restrições. 

b. Orientação: Retrato, formato A4. 

c. Idiomas: Português ou inglês. 

 

10. A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, desclassificar os trabalhos que desrespeitem 

as instruções do presente regulamento, a formatação sugerida, o número de páginas ou 

as demais regras e condições de participação.  

 

COMISSÃO JULGADORA 

11. A Comissão Julgadora será indicada pelo IPP e será composta de até 6 (seis) membros, 

internos ou externos. 

12. Os membros da Comissão Julgadora e seus parentes, inclusive por afinidade, não podem 

participar do Prêmio ProPague como candidatos. 

13. Os critérios de avaliação dos trabalhos serão estabelecidos pela Comissão Julgadora. 

14. A Comissão Julgadora e o IPP não são obrigados a devolver os trabalhos inscritos, divulgar 

os critérios de avaliação ou as avaliações individuais de cada trabalho, 

independentemente de terem sido ou não premiados. 
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15. A Comissão Julgadora poderá decidir, a seu exclusivo critério: 

a. não conferir as premiações ou conferi-las parcialmente; 

b. combinar ou dividir as premiações; 

c. invalidar a inscrição e/ou desclassificar todo e qualquer trabalho que esteja em 

desacordo com as condições previstas neste regulamento. 

16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

17. As decisões da Comissão Julgadora são soberanas e irrecorríveis 

18. O resultado do Prêmio ProPague será divulgado até o dia 02 de agosto de 2020. 

 

PREMIAÇÃO 

19. Na Categoria Profissionais será concedida premiação aos 3 (três) melhores trabalhos. A 

premiação, nessa categoria, será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o 1º colocado, 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado, e R$ 5.000,00 para o 3º colocado. 

20. Na Categoria Estudantes será concedida premiação ao melhor trabalho. A premiação, 

nessa categoria, será de R$ 2.000,00 para o 1º colocado. 

21. Os candidatos premiados deverão assinar Termo de Quitação e Entrega de Prêmio, 

conforme modelo anexo. 

22. Os candidatos premiados deverão encaminhar ao IPP as informações bancárias para 

crédito em conta corrente, sendo certo que os comprovantes de depósito valerão como 

recibo. 

23. Os pagamentos das premiações serão feitos em até 30 (trinta) dias após a entrega do 

Termo de Quitação e Entrega de Prêmio e do envio das informações bancárias. 

24. Os prêmios e demais valores são divulgados em valores brutos e estão sujeitos à 

incidência, dedução e retenção de impostos, conforme a legislação em vigor.  

25. As premiações ficam restritas às colocações acima mencionadas e as suas respectivas 

categorias.  

26. No caso de trabalhos em dupla ou coletivos, a premiação deverá ser dividida entre os co-

autores. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

27. As inscrições implicam no conhecimento e concordância integral, irrestrita e irrevogável, 

em relação às disposições presentes neste regulamento e no site do IPP. 

28. O candidato, no ato de sua inscrição, licencia o seu trabalho ao IPP, de forma gratuita, não 

exclusiva, pelo prazo de proteção patrimonial da obra, no Brasil e no Exterior, para editar, 

publicar e reproduzir e disponibilizar ao público em livro, ebook, audiolivro ou formatos 

similares, assim como por qualquer outro meio ou modalidade, na forma, local e pelo que 

tempo que desejar, a título gratuito ou oneroso, diretamente ou por meio de terceiros. 

29. Os participantes, por si ou por meio de seus representantes legais, autorizam de forma 

gratuita o uso de seu nome, imagem, voz, para fins de divulgação do Prêmio ProPague, 

assim como em vídeos e materiais institucionais do IPP e seus patrocinadores e parceiros. 
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A presente autorização é válida para divulgação em qualquer mídia no território nacional 

e internacional, pelo período de 12 meses, sendo claro que após esse período nenhum 

outro novo material poderá ser produzido sem expressa autorização.  

30. Os participantes declaram estar cientes que embora nenhum outro material seja 

produzido após o período de veiculação, é possível que materiais anteriormente 

produzidos permaneçam em circulação, não sendo possível precisar por quanto tempo a 

imagem poderá ser reproduzida em ambientes físicos e virtuais sem o controle ou 

autorização do IPP. 

31. Mediante consentimento específico os candidatos poderão receber comunicações do IPP. 

32. Os candidatos deverão encaminhar suas dúvidas através do e-mail: 

contato@institutopropague.org 

  

mailto:contato@institutopropague.org
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ANEXO: 

 

TERMO DE QUITAÇÃO E ENTREGA DE PRÊMIOS 

 

NOME COMPLETO, brasileiro(a), estado civil, profissão, residente à , Município de Cidade, 

Estado de Estado, portador(a) do RG nº. XXX.XXX.XXX-X SSP/UF e do CPF nº. 000.000.000-00, 

abaixo assinado(a), declaro ter recebido do INSTITUTO ALASTRO (Instituto ProPague), 

associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Fidencio Ramos, 308, 10ª andar, 101, 

Vila Olimpia, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 29.787.775/0001-30, a quantia bruta de 

R$ XXXX (XXX mil reais), valor sobre o qual foram retidos os tributos devidos, conforme 

legislação aplicável, referente à premiação como vencedor do “NOME DO PRÊMIO”, dando 

por ele quitação total, plena, rasa, irrevogável e irretratável. 

 

São Paulo, xx de xx de 2020 

 

__________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 


