
O desrespeito aos direitos dos consumidores brasileiros pelo sistema 
financeiro será o tema do concurso de monografias que a 
PROTESTE – Associação de Consumidores lança concurso 

de monografias com o tema: o desrespeito aos direitos dos 
consumidores brasileiros pelo sistema financeiro.
A PROTESTE pretende desta forma, estimular a produção 
científica sobre as relações de consumo sob a ótica do direito 
e da economia. Professores universitários, pós-graduandos 
e pós-graduandos, graduados e graduandos dos dois últimos 
semestres dos cursos superiores de Direito e Economia concorrerão aos prêmios.
O regulamento do concurso está disponível no site da Associação e destina-se a 3 grupos.
As inscrições para a primeira edição do concurso poderão ser feitas pelo site até dia   
31 de dezembro de 2012. Na inscrição o candidato deverá enviar a íntegra do trabalho,  
com até 30 páginas.
A PROTESTE divulgará os resultados até 30 de junho de 2013.
Os três primeiros colocados serão chamados para recebimento do prêmio e apresentação 
dos seus respectivos trabalhos, em evento a ser promovido pela PROTESTE.

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta por eminentes 
professores universitários de diferentes universidades. O concurso da PROTESTE conta 
com o apoio da Fundação Matanel.

www.proteste.org.br

Na categoria
PÓS- GRADUAÇÃO
1o lugar: R$ 10.000 (dez mil reais)
2o lugar: R$ 8.000 (oito mil reais)
3o lugar: R$ 5.000 (cinco mil reais)
4o e 5o lugares: Menção Honrosa

Todos os premiados receberão uma 
associação gratuita à PROTESTE  
por 12 meses.

10
mil Na categoria

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
1o lugar: R$ 20.000 (vinte mil reais)
2o lugar: R$ 15.000 (quinze mil reais)
3o lugar: R$ 10.000 (dez mil reais)
4o e 5o lugares: Menção Honrosa

Todos os premiados receberão uma 
associação gratuita à PROTESTE  
por 12 meses.

20
mil

Na categoria
GRADUAÇÃO
1o lugar: R$ 5.000 (cinco mil reais)
2o lugar: R$ 3.000 (três mil reais)
3o lugar: R$ 2.000 (dois mil reais)
4o e 5o lugares: Menção Honrosa

Todos os premiados receberão uma 
associação gratuita à PROTESTE  
por 12 meses.

5
mil

Apoio:


