
EDITAL - CONCURSO DE ENSAIOS SOBRE A LIBERDADE

1. Considerações gerais

● Este concurso é organizado pelo Movimento #SCLivre, com o objetivo de estimular a
produção e o debate de ideias sobre o tema geral da liberdade.

● Podem se inscrever no concurso quaisquer cidadãos catarinenses.

● Os artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não
refletindo, necessariamente, a opinião do gabinete ou do deputado.

● Os vencedores serão compilados e publicados no site brunosouza.sc.

● É vedada a inscrição de artigos de autoria de assessores e colaboradores do gabinete,
bem como pessoas com vínculo familiar com membros da Comissão Julgadora.

2. Prazos

● Os artigos devem ser enviados para movimentosclivre@gmail.com em formato
eletrônico (em arquivo .pdf).

● O artigo deverá ser enviado até 26 de Novembro de 2021, às 23h59.

● O resultado deste Concurso será divulgado até dia 01 de Dezembro e a premiação
ocorrerá nos diaa 04 e 05 de Dezembro, no I Congresso #SCLivre

●

3. Tema

● O tema do Concurso é “Centralização do poder: um desafio para a liberdade”

● Os autores deverão abordar o tema proposto pensando em questões teóricas e práticas
que se relacionam ao problema.



4. Sobre os artigos

● Os artigos não podem fugir do tema proposto, sendo passíveis de desclassificação.

● Somente poderão ser enviados artigos inéditos, de autoria do participante, não
publicados em meios impressos ou eletrônicos, tais como blogs, jornais, revistas
acadêmicas ou especializadas, periódicos de grande circulação ou, ainda, não
divulgados pela imprensa ou pendentes de publicação. Serão desclassificados os
artigos que não atenderem a essa requisito.

● Todos os artigos enviados para o concurso passarão por sistema detector de plágio.
Para evitar plágio, sugerimos aos autores que estejam atentos às recomendações a
seguir:

1. Paráfrase: coloque a ideia com suas próprias palavras. Certifique-se de não copiar
literalmente mais de duas palavras em uma linha do texto. Caso utilize trechos maiores
é necessário colocá-los entre aspas.

2. Citação: Não citar corretamente pode constituir plágio. Ao citar uma fonte, utilize a frase
exatamente como aparece no texto original entre aspas. Citações em bloco, ou seja,
citações de 40 palavras ou mais, devem ter redução do tamanho da caixa da fonte e
recuo de 1 cm, sem o uso das aspas.

3. Autocitação: caso os autores utilizem ideias próprias, porém já publicadas
anteriormente, devem se autocitar. Utilizar material já publicado sem referenciá-lo
adequadamente denomina-se autoplágio.

4. Notas de rodapé devem: (1) ser utilizadas para suplementar alguma informação, de
forma concisa; (2) Realizar o apontamento das citações.

● No caso de citações de livros, seguir o seguinte modelo:

MISES, Ludwig von. Ação Humana: Um Tratado de Economia. Trad. Donald Stewart Jr. São
Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 3ª Ed., 2010. p. 101.

● No caso de artigos em periódicos acadêmicos, seguir o seguinte modelo:

MISES, Ludwig von.  Algumas Observações sobre a Praxeologia.  Trad.  Márcia Xavier de
Brito. MISES: Revista Interdisciplinar de Filoso?a, Direito e Economia, Vol. I, No. 1
(Jan.-Jun. 2013): 21-26. Cit. p. 23.

● A citação de artigo e/ou matéria de revista ou boletim em meios eletrônicos, seguir o
seguinte exemplo:

MISES, Ludwig von. A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. Trad. Erick Vasconcelos.
Publicado pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil em 27 de agosto de 2008. Disponível em:
<http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=149>.  Acessado em:  23 de março de 2018.

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=149


● Extensão: Cada texto deve ter entre 3 -7 páginas, tamanho A4;

● Idioma: Serão aceitos artigos somente na língua portuguesa;

● Estrutura: Fonte "Arial", tamanho 12 e espaçamento de linha 1,5 cm, justificado, devem
ser utilizados para o corpo principal do texto;

● Para expressões em outros idiomas, deve-se usar itálico.

● Não é necessário incluir uma bibliografia ao final do texto. As notas de rodapé devem
incluir citação completa.

● As contribuições recebidas que não seguirem as orientações acima (principalmente
considerando o número de páginas) serão imediatamente rejeitadas pela Comissão de
Avaliação.

● Não será aceita a inscrição de um artigo com mais de um autor.

● Não poderá existir no texto nenhuma informação que identifique o autor.

5. Critérios de avaliação

● Todos os trabalhos recebidos serão avaliados pelo método double blind review
(avaliação por pares às cegas) segundo os seguintes critérios:

1. Potencial de convencimento sobre o público geral acerca do argumento defendido;
2. Vinculação do artigo ao tema;
3. Desenvolvimento do artigo de maneira lógica e bem estruturada;
4. Adequação, densidade e atualização dos referenciais utilizados no artigo;
5. Conclusão que responda adequadamente ao problema do texto;
6. Citações de fontes realizadas.

● Não haverá, sob qualquer pretexto, revisão dos trabalhos; e o resultado final do
concurso não será passível de recurso.

● Em hipótese alguma será validado empate entre os trabalhos inscritos.



6. Premiação

Os melhores artigos serão premiados da seguinte maneira:

1º - Prêmio de R$ 500 + Estágio remunerado no gabinete do deputado Bruno Souza

2º - Segundo colocado: R$ 400,00

3º - Terceiro colocado: R$ 200,00

Adan Christian
Coordenador Geral Movimento #SCLivre


