
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Concurso de Ensaios do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social: O que será o mundo daqui

para frente?

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.008127/2020 

1 - EMPRESAS PROMOTORAS: 

INSTITUTO TRICONTINENTAL 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: 

Concurso 

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

Todo o território nacional. 

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 

11/05/2020 a 10/07/2020 

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

11/05/2020 a 30/06/2020 

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 

O Instituto Tricontinental de Pesquisa Social está lançando um concurso de ensaios para que

possamos refletir coletivamente sobre o atual cenário político, econômico e social que estamos

vivenciando diante da pandemia causada pelo coronavírus. Desde o início, o alto e constante

ritmo de contagio do COVID-19 tem colocado enormes desafios aos povos de todo o mundo,

com relação aos sistemas de saúde públicos, orientações de quarentena, crise econômica e

solidariedade. Uma sociedade que vinha sufocada e exaurida pela exploração, agora disputa

respiradores artificiais que são insuficientes para os casos graves de falta de ar. 

Nesse sentido, o Tricontinental convida a todos para que fechem os olhos por alguns minutos e

imaginemos o  mundo que está  nascendo e registrem suas reflexões no papel.  Queremos

receber ensaios, poemas, artigos sobre o que você está refletindo acerca das transformações

velozes que estão acontecendo. 
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Sabemos que em casos como este que estamos vivendo, a sociabilidade, a cultura, a relação

entre as pessoas se altera pela vivência de meses em quarentena e gestão social pelo medo.

Por  um  lado,  desenvolvem-se  novas  formas  de  solidariedade,  cuidados,  autocuidados,

maneiras de se relacionar, divisão de tarefas e organização social. Por outro, se desenvolve o

pânico, a violência, a experiência da escassez de mercadorias e serviços, o desemprego, o

aumento da miséria, o convívio com a iminência do adoecimento e da possibilidade da morte. 

Sob este cenário, Estados vêm abandonando políticas de austeridade, suscitando a indagação

se haverá espaço para uma política econômica que conte com expansão fiscal e o limite das

políticas neoliberais ou se virá  uma onda ainda mais severa de austeridade econômica.  A

política, o meio ambiente, a maneira de produzir e consumir, tudo parece estar em acelerada

transformação. 

Se nada será como antes, caberá a nós não deixar de imaginar e lutar por um mundo sem

exploração, em que estaremos prontos para enfrentar pandemias e fazer com que a crítica ao

neoliberalismo venha acompanhada de uma crítica radical ao capitalismo. 

Condições: 

Receberemos ensaios ao longo do mês de maio e junho. Eles serão apreciados pelo Escritório

Brasil do Tricontinental e publicados na nossa página na internet. Além disso, selecionaremos

cinco textos que irão receber um kit especial de livros da Editora Expressão Popular, além de

publicações produzidas pelo próprio Tricontinental. 

Os  artigos  devem ter  no  máximo 20  páginas,  letra  12,  espaço,  1,5.  Devem ser  enviados

assinados em formato PDF para o e-mail:  brasil@thetricontinental.org. Data para envio dos

textos: até 30 de junho. Ao enviar o Ensaio é necessário informar Nome Completo, CPF e

endereço para entrega do prêmio.

7- APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 

PERÍODO DA APURAÇÃO: 

10/07/2020 08:00 a 10/07/2020 10:00 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 

11/05/2020 10:00 a 30/06/2020 18:00 

8- PRÊMIOS 

Para o 1º colocado, o prêmio são 10 (dez) publicações,  sendo 6 (seis)  livros e 4 (quatro)

publicações do Tricontinental, sendo os seguintes: 

1. Sem-terra em cartaz. Autor: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

2. Brava gente. Autor: Bernardo Mançano Fernandes (org)
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3. Mulheres, raça e classe. Autora: Angela Davis

4. Maria da Conceição Tavares – vida, ideias, teorias e políticas. Autor: Hildete Pereira de Melo

(org.)

5. O que é uma revolução? Autor: Alvaro García Linera

6. Paulo Freire – Vida e obra. Autores: Paulo Freire; Ana Inês Souza (org.)

7. Dossiê Tricontinental 13 – O novo Intelectual

8. Dossiê Tricontinental 15 – A Arte da revolução será internacionalista

9. Dossiê Tricontinental 22 – Nuestra América latina e caribenha. Entre a ofensiva neoliberal

conservadora e as novas resistências

10. Estudos Feministas #1 – Mulheres de luta, Mulheres em Luta - Tricontinental 

Para os demais quatro colocados, o prêmio são 9 (nove) publicações, sendo 5 (cinco) livros da

Editora Expressão Popular e 4 (quatro) publicações do Tricontinental, sendo os seguintes: 

1. Brava gente. Autor: Bernardo Mançano Fernandes (org)

2. Gênero, patriarcado, violência. Autora: Heleieth Saffioti

3. Maria da Conceição Tavares – vida, ideias, teorias e políticas. Autor: Hildete Pereira de Melo

(org.)

4. O que é uma revolução? Autor: Alvaro García Linera

5. Paulo Freire – Vida e obra. Autores: Paulo Freire; Ana Inês Souza (org.)

6. Dossiê Tricontinental 13 – O novo Intelectual

7. Dossiê Tricontinental 15 – A Arte da revolução será internacionalista

8. Dossiê Tricontinental 22 – Nuestra América latina e caribenha. Entre a ofensiva neoliberal

conservadora e as novas resistências

9. Estudos Feministas #1 – Mulheres de luta, Mulheres em Luta - Tricontinental 

9- FORMA DE APURAÇÃO: 

O escritório Tricontinental irá receber (via email) os ensaios ao longo do mês de maio e junho.

Eles serão apreciados pelo Escritório Brasil do Tricontinental e publicados no site do Instituto.

Além disso, serão selecionados pelo Instituto Tricontinental cinco textos que irão receber um kit

especial de livros da Editora Expressão Popular, além de publicações produzidas pelo próprio

Tricontinental.  A  escolha  dos  cinco  melhores  textos  levará  em consideração  os  seguintes

critérios: aderência a temática proposta, criatividade e gramática. Com base nestes critérios, a

coordenação do escritório Brasil e mais dois pareceristas do Instituto Tricontinental irão avaliar,

classificar os ensaios e selecionar os cinco que mais se destacaram nos critérios elencados. 

10- CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
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Serão desclassificados os artigos que excederem 20 páginas, e não contemplarem a norma de

letra  12,  espaço,  1,5.  Também  serão  desclassificados  artigos  que  não  contemplarem  a

temática proposta, que não estiverem assinados ou que não forem enviados para o endereço

eletronico: brasil@thetricontinental.org. 

11- FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

O resultado será  divulgado no site  do  Instituto  Tricontinental  e  nas redes  sociais  (Twitter,

Instagram e Facebook) 

12- ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

Pode participar da promoção qualquer pessoa em território nacional.  Ao enviar o Ensaio é

necessário informar Nome Completo, CPF e endereço para entrega do prêmio. Os prêmios

serão enviados por correio para o endereço cadastrado pelo participante, diante da conferência

do CPF, sem quaisquer ônus para os contemplados. 

13- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O regulamento será exposto no site do Instituto (https://www.thetricontinental.org/pt-pt/brasil/) 

14- TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

Poderá participar da promoção qualquer pessoa que preencha os requisitos estipulados no

regulamento da campanha autorizada; Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro; É

vedada a apuração por meio eletrônico; Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da

apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados Quando o prêmio sorteado, ganho em

concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e oitenta

(180)  dias,  contados,  respectivamente,  da  data  do  sorteio,  da  apuração  do  resultado  do

concurso ou do término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor

correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da

União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias; Em caso de promoções com participação de

menor  de  idade,  sendo  este  contemplado,  deverá,  no  ato  da  entrega  do  prêmio,  ser

representado por seu responsável legal; A divulgação da imagem dos contemplados poderá

ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;  As dúvidas e controvérsias

oriundas de reclamações dos participantes serão,  primeiramente,  dirimidas pela promotora,

persistindo-as,  estas deverão ser  submetidas à Secap/ME;  Os órgãos locais  de defesa do

consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas; A prestação de contas

deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob

pena  de descumprimento  do  plano de distribuição de  prêmios;  O regulamento  deverá  ser
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afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem

a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei

nº 5.768, de 1971, no Decreto nº 70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº

67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88 de 2000, e em atos que as

complementarem.  A  infringência  às  cláusulas  do  Termo  de  Responsabilidade  e  do

Regulamento  constituem descumprimento  do  plano  de  operação e  ensejam as  penalidade

previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.
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