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Sobre o Seminário

O Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia Industrial, promovido pelo GEEIN - Grupo
de Estudos em Economia Industrial - tem por objetivo reunir estudantes de Graduação e
Pós-Graduação das Universidades e Institutos de Pesquisa que estão realizando pesquisa
científica na área de Economia Industrial e afins. O Seminário visa divulgar os resultados de suas
atividades num ambiente acadêmico que propicie a difusão do conhecimento sobre os temas e
metodologias de pesquisa utilizadas.

Inscrições
Os interessados deverão enviar seus resumos para o e-mail geein@fclar.unesp.br informando o
nome, a instituição, o curso e se este se refere à graduação ou pós-graduação, no período de
09/05/2014 à 03/08/2014. A taxa de inscrição será duas latas de leite em pó que serão doadas
para uma instituição beneficente. As latas de leite em pó devem ser entregue até 29/08/2013.

Resumos
Os resumos deverão conter objetivo, revisão bibliográfica, metodologia e resultados em no máximo
duas páginas. Os resumos também deverão ser enviados em arquivo Word, com fonte Times New
Roman e tamanho 12. Os artigos completos (com no mínimo seis e no máximo vinte páginas), que
serão solicitados posteriormente aos alunos selecionados para apresentar no Seminário, serão
divulgados nos Anais Eletrônicos do XV Seminário de Economia Industrial (ISSN: 1983 - 9944).

Apresentação
A apresentação dos trabalhos será feita em forma oral e haverá um computador disponível para
apresentações com power point. Cada apresentação terá 10 minutos.

Premiação
Serão atribuídos três prêmios aos melhores trabalhos, em três categorias:
1. Originalidade do tema e importância para o desenvolvimento;
2. Mérito científico;
3. Originalidade e relevância das informações.

Mais Informações
http://geein.fclar.unesp.br/

(16) 3334-6272
PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ECONOMIA

REALIZAÇÃO

GEEIN - Grupo de Estudos em Economia Industrial
Faculdade de Ciências e Letras
Câmpus de Araraquara
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