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Concurso Internacional de Trabalhos sobre 
 

“ADULTOS MAIORES E SUA PARTICIPAÇÃO NA 
SOCIEDADE DO DESENVOLVIMENTO” 

 

Modalidade ensaio científico, literário ou filosófico 

 
Patrocinado por 

 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DO CONCURSO, DADOS GERAIS, 
REGULAMENTO E PREMIAÇÃO 

 

1. Apresentação do Concurso 

 

 A Federação Ibero-Americana de Associações de Pessoas Adultas Maiores-FIAPAM vai 

realizar entre 26 e 29 de novembro o VI CONGRESSO INTERNACIONAL INTERGERACIONAL DE 

JOVENS E ADULTOS MAIORES DE PAÍSES LATINOS na cidade de Balneário Camboriú (Santa 

Catarina-Brasil). 

 

Querendo inovar a dinâmica de desenvolvimento do evento en sua VI Edição, se 

convoca o “CONCURSO INTERNACIONAL DE TRABALHOS” com o TEMA: “OS ADULTOS 

MAIORES E SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DO DESENVOLVIMENTO”. 
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 Os trabalhos apresentados serão selecionados por um Jurado Internacional. Os 3 

melhores trabalhos e 2 accésits receberão certificação, premiação e serão publicados no livro 

do VI Congresso e nos meios de comunicação da FIAPAM. Assim mesmo, serão enviados às 

instituições governamentais de todos os países membros. 

 

 

BASES 
 

2. Dados Gerais.   

 

2.1. Lema e tema do VI Congresso: Saber e Compartir: “Maiores em ação: Protagonistas de 

seu próprio desenvolvimento”. 

 

Tema do Concurso: Os Adultos Maiores e sua participação na sociedade do desenvolvimento. 

 

2.2. Divulgação: A partir de 1 de fevereiro de 2014. 

 

2.3. Inscrição e apresentação de trabalhos: A apresentação dos trabalhos começará em 30 de 

junho e finalizará em 15 de outubro de 2014. A partir dessa data não se admitirá nenhum 

trabalho. Se terá en conta a data de postagem no correio ou do meio pelo qual foi enviado. 

 

Os trabalhos podem ser enviados a qualquer dos seguintes endereços: 

 

• FIAPAM - Secretaria da Presidência.  

C/ Vargas 47, 2º Izda, 39010, Santander-Espanha. 

 

• Mosar da Costa-Secretário Nacional da FIAPAM/Brasil 

Rua Manoel Ribas, 1670/02 – Centro. Santa Maria, RS, Brasil CEP 97010.300 

 

2.4. Reunião do Jurado Internacional e decisão: O jurado se reunirá entre os dias 20 de 

outubro e 15 de novembro para determinar sua decisão, tornando público no día 28 de 

novembro de 2014 os TRÊS trabalhos premiados e os DOIS accésits, se o jurado assim 

determinar. 
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3. Regulamento. 

 

3.1. Processo Seletivo: A Presidência da FIAPAM nomeará um Jurado que analisará todos os 

trabalhos e selecionará os 3 melhores que serão certificados e premiados e 2 accésits, se os 

definir. 

 

3.2. Os Trabalhos deverão ser apresentados em 3 vias, num tamanho máximo de 5 folhas, 

tamanho A4, tipo de letra Calibri 12, a 1,5 espaços, sob LEMA ou pseudônimo, colocado em um 

envelope LACRADO com o lema no lacre, os dados pessoais do concursante: nome e 

sobrenome, endereço postal, telefone e correio eletrônico (se o tiver) e quantos dados creia 

necessários para sua identificação e localização se for premiado. 

 

3.3 Os trabalhos premiados ficarão como propriedade da FIAPAM, podendo reproduzir-los, 

publicá-los quantas vêzes considerar conveniente, sem pagar direitos autorais nem solicitar seu 

consentimento, fazendo referência ao autor e ao prêmio obtido. 

 

3.4. Os trabalhos não premiados serão destruidos e não se manterá correspondência com os 

concursantes. 

 

4. Premiação 

 

Os 3 trabalhos selecionados pelo Jurado e os 2 accesits serão divulgados no dia 28 de 

Novembro de 2014 (ver programa do VI Congreso) e se concederão os seguintes prêmios:  

 

4.1. Primeiro Lugar: para todos os premiados. 

 

• Certificado da concessão do primeiro, segundo ou terceiro prêmio. 

• Publicação nos Anais do VI Congresso. 

• Publicação no Livro a ser editado com os principais momentos do VI Congresso. 

• Será enviado pela FIAPAM às instituições governamentais de todos os países membros. 

• Divulgação nos meios de comunicação da FIAPAM.  
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4.2. Segundo Lugar: Dotação Econômica. 

 

• Primeiro Prêmio:       2.500 $ USA 

• Segundo Prêmio:        1.700 $ USA 

• Terceiro Prêmio:           700 $ USA 

 

4.3. ACCÉSITS. O Jurado poderá propor à Direção do Congresso DOIS accésits pela qualidade 

dos trabalhos 4 e 5, os quais receberão uma distinção como recordação do VI Congresso e o 

Certificado correspondente. 

 

5. Idiomas para a apresentação dos trabalhos: Poderão apresentar-se em qualquer dos 

seguintes idiomas: português, espanhol, italiano ou francês. 

 

6. Informações 

 

Podem solicitar mais informações a:  

 

• Secretaria da Presidência da FIAPAM, Santander, Espanha - fiapam@unate.org  

• Secretaria Geral da FIAPAM, Costa Rica - ascate@racsa.co.cr  

• Coordenação Geral do VI Congresso, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil - 

mosarcilam@hotmail.com 

• Secretariado Nacional da FIAPAM em cada país membro (Consultar na página web da 

FIAPAM, secção “Sedes”, os correspondentes endereços de E-mail dos Secretariados 

Nacionais). 

 

 

 


