XXII EDIÇÃO DO PRÉMIO IBERO-AMERICANO
CONVOCATÓRIA
Mais uma vez, seguindo a tradição iniciada em 1994, as Embaixadas dos países iberoamericanos acreditados em Praga – a saber: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Espanha,
México, Peru, Portugal e Venezuela – convocam uma nova edição do Prémio Iberoamericano.
Em nome de todas elas, a Embaixada de Espanha, na sua condição de Secretária pro
tempore desta XXII edição, abre uma chamada para participação dirigida a todos os
estudantes das universidades checas, com vista ao concurso de ensaios sobre arte,
ciência, cultura, economia, história, literatura, política e sociedade dos países iberoamericanos.
Este Prémio pretende chamar a atenção dos ditos estudantes para o conhecimento
da realidade ibero-americana, composta por 22 países, mediante trabalhos escritos
em português e em espanhol, línguas que se estudam no sistema de ensino checo. O
domínio de uma e de outra língua enriquece sobremaneira a vida dos estudantes,
permitindo-lhes a comunicação com cerca de 750 milhões de pessoas nos cinco
continentes, que têm como língua materna o português ou o espanhol.
Na candidatura ao Prémio Ibero-americano, devem observar-se os seguintes critérios:
1. Poderão participar todos os estudantes universitários de primeiro e segundo ciclos,
cuja língua materna não seja nem o português nem o espanhol e que tenham domicílio
na República Checa, mediante a apresentação de um trabalho de investigação
relacionado diretamente com a América Latina, as Caraíbas ou a Península Ibérica.
Os participantes devem comprovar que estudam num estabelecimento de ensino
superior da República Checa.
2. Os trabalhos devem ser redigidos em língua portuguesa ou espanhola. O júri
avaliará o seu conteúdo, competência no uso da língua e originalidade, bem como a
relevância do trabalho relativamente às relações entre a República Checa e os países
ibero-americanos.
3. Os trabalhos terão três partes: um resumo de 10-15 linhas; o texto principal, que
não deve exceder as vinte páginas; e a bibliografia e os anexos, se os houver. Deve
utilizar-se o formato A4, com tipo de letra “Times New Roman”, tamanho 12 a dois
espaços, ou tamanho 11 para as notas.
4. O autor deve assinar o seu trabalho indicando:
a.
b.
c.
d.
e.

Nome completo
Lugar e data de nascimento
Nível de estudos
Domicílio
Endereço de correio eletrónico

f.
g.
h.
i.

Contacto telefónico
Nome da instituição académica de acolhimento
Nome do tutor académico do trabalho
Nota de aceitação a que se refere o ponto 5.

5. Os participantes devem permitir, mediante declaração expressa, a difusão dos
trabalhos pelas distintas universidades da República Checa e dos países iberoamericanos, bem como na página web www.premioiberoamericano.cz e noutros meios
que o júri considere pertinentes.
6. Os trabalhos devem ser entregues em formato eletrónico na Secretaria pro tempore
(Embaixada de Espanha na República Checa emb.praga@maec.es) até ao dia 18 de
janeiro de 2017.
7. Uma vez recebidos todos os trabalhos, o júri, composto pelos Chefes de Missão das
ditas Embaixadas, reúne para os avaliar e outorgar os prémios e distinções que se
mostrarem oportunas. O júri assim composto é a autoridade máxima do Prémio e das
suas decisões não cabe recurso.
8. O júri atribuirá os seguintes prémios:




Primeiro prémio:
Segundo prémio:
Terceiro Prémio:

US$ 1.000
US$
700
US$
500

9. A entrega dos prémios será efetuada em cerimónia própria, com a presença do
Corpo Diplomático ibero-americano, na Universidade Carolina de Praga durante o mês
de março de 2017 e em data a anunciar.
10. O Prémio Ibero-americano conta com o valioso apoio da Universidade Carolina de
Praga e com os auspícios do Ministério da Educação, Juventude e Desporto da
República Checa.
Respeitosamente,

Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Embaixador de Espanha
Secretário Pro Tempore do XXII Prémio Ibero-americano

