FGC abre inscrições para 3º Prêmio FGC para Projetos e Trabalhos
Acadêmicos
Até dia 6 abril, candidatos podem inscrever trabalhos acadêmicos ou projetos de mestrado e
doutorado

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) abriu inscrições para o seu 3º Prêmio FGC para Projetos
e Trabalhos Acadêmicos com o objetivo de incentivar a produção acadêmica sobre o tema
garantia de depósitos. A entidade concederá bolsas em três categorias: dissertação de
mestrado, tese de doutorado e trabalho acadêmico completo (artigo, dissertação ou tese).

O período de inscrições vai até 6 de abril de 2018 e o regulamento pode ser consultado no link
http://www.fgc.org.br/backend/upload/media/arquivos/Premio/bolsa-fgc-paraprojetos_2018_v4.pdf. Os resultados serão divulgados no site www.fgc.org.br no dia 18 de
maio de 2018.

Podem participar alunos inscritos em programas de mestrado e doutorado nas áreas de
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística entre outras, desde que os
temas sejam relevantes para o desenvolvimento da garantia de depósitos no Brasil, tais como,
“Garantia de depósitos e risco moral”, “A função dos garantidores de depósitos na rede de
segurança do sistema financeiro”, entre outros (para acessar a lista completa, clique em
www.fgc.org.br/premiofgc).

Os melhores projetos recebidos em cada uma das categorias serão agraciados com valor em
dinheiro de R$ 22.000,00 (para a categoria dissertação de Mestrado), R$ 44.000,00 (para a
categoria tese de Doutorado) e R$ 20.000,00 (para a categoria trabalho acadêmico completo),
com o objetivo de financiar o desenvolvimento da pesquisa.

Os projetos e trabalhos premiados, bem como as dissertações, teses e os artigos produzidos a
partir do prêmio serão publicados no site do FGC.

Como se inscrever:
O candidato deve enviar formulário com informações pessoais e acadêmicas para o e-mail
premio.fgc@fgc.org.br e entregar documentos listados no regulamento diretamente na sede
do FGC até 18h do dia 06 de abril.

Saiba mais:
Acesse www.fgc.org.br/premiofgc para informações completas sobre o Prêmio FGC.

Sobre o FGC:
Com mais de 20 anos de atuação, o Fundo Garantidor de Créditos – FGC é uma associação civil
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, destinada a administrar
mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras a ele associadas.
Além disso, visando contribuir para a manutenção da estabilidade do Sistema Financeiro
Nacional, o FGC pode contratar operações de assistência ou de suporte financeiro.
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