SEMINÁRIO DE JOVENS PESQUISADORES
12, 13 e 14
XVI
Seminário
de
Economia
Industrial
de Agosto
de 2015

8h00 às 10h00

Local: FCLAr/UNESP Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara
Rod. Araraquara-Jaú Km 1 - Bairro: Machados
14800-901 - Araraquara, SP

O Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia
Industrial, promovido pelo Grupo de Estudos em Economia
Industrial (GEEIN/UNESP), tem por obje vo reunir
estudantes de Graduação e Pós-Graduação das
Universidades e Ins tutos de Pesquisa que estão
realizando pesquisa cien ﬁca na área de Economia
Industrial e aﬁns. O Seminário visa debater e divulgar os
resultados dessas pesquisas num ambiente
acadêmico que propicie a difusão do conhecimento, dos
temas na agenda e das metodologias empregadas.

Resumos:
Os resumos deverão conter
obje vo, revisão
bibliográﬁca, metodologia e
resultados em até duas
páginas. Os resumos também deverão ser enviados em arquivo Word, com
fonte Times New Roman, tamanho 12 e margem normal. Aos alunos
selecionados para apresentação no Seminário, serão solicitados os ar gos
completos (com no mínimo seis e no máximo vinte páginas), que
posteriormente serão divulgados nos Anais Eletrônicos do XVI Seminário de
Economia Industrial (ISSN: 1983 – 9944).

Inscrições:
Os interessados deverão enviar seus resumos para
o e-mail geein@fclar.unesp.br, informando o
nome, ins tuição, o curso e se este se refere em
programa de graduação ou pós-graduação, no
período de 10/06/2015 à 05/08/2015.
A taxa de inscrição será duas latas de leite em pó
q u e s e rã o d o a d a s p a ra u m a i n s t u i çã o
beneﬁcente. As lata de leite em pó devem ser
entregues até 17/08/2015.

Apresentação:
A apresentação dos
trabalhos será feita em
forma oral. Haverá
equipamentos disponíveis
para apresentações em
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 cien ﬁco;
3. Originalidade e relevância das informações.
Maiores Informações:
tel.: (16) 3334-6272;
e-mail: geein@fclar.unesp.br

Apoio:

Faculdade de Ciências e Letras
Campus Araraquara

Faculdade de Ciências e Letras - Câmpus de Araraquara

