DEIXE UMA IMPRESSÃO
DURADOURA NOS PAÍSES DO
BRICS COM SUA PESQUISA
CONVITE PARA INSCRIÇÕES PARA O BRICS AWARD 2022

O Banco de Importação e Exportação da Índia, principal instituição de financiamento das
exportações na Índia, promove e incentiva a pesquisa em temas relacionados às economias
dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Neste contexto, o Banco
convida os candidatos a participarem do BRICS Economic Research Annual Award 2022.
As teses de doutorado dos nacionais dos cinco países membros do BRICS, aprovadas
emqualquer universidade, reconhecida nacionalmente ou instituição acadêmica global,
durante o período de janeiro de 2017 a março de 2022, são elegíveis para participar e
receber o Prêmio. O tema da tese pode ser economia internacional, comércio exterior,
desenvolvimento econômico e seu financiamento.
O Prêmio, patrocinado pelo Exim Bank, compreende uma condecoração e um prêmio de
1,5 milhão de Rúpias (aproximadamente US$ 20.000). O formulário de inscrição pode ser
enviado online em www.eximbankindia.in/awards e a última data para recebimento
das inscrições é 04 de abril de 2022.
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INDIA EXIM BANK BRICS ECONOMIC RESEARCH AWARD: 2022
(ÍNDIA EXIM BANK PREMIAÇÃO DE PESQUISA ECONÔMICA DO BRICS): ORIENTAÇÕES GERAIS
O CONTEXTO
O Banco de Exportação-Importação da Índia (Índia Exim Bank) é o banco de desenvolvimento indicado para
atuar no âmbito do Mecanismo de Coperação Interbancária do BRICS, juntamente com outros bancos de
desenvolvimento indicados pelospaíses-membros do BRICS, designadamente o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Brasil; o State Corporation Bank for Development and Foregn
Affairs (Vnesheconombank), da Rússia; o China Development Bank Corporation (CDB), China, e o Development
Bank of Southern Africa (DBSA), da África do Sul. O Índia Exim Bank é também signatário do acordo de
cooperação multilateral assinado entre os bancos de desenvolvimento dos países-membros do BRICS. O Índia
Exim Bank promove o comércio internacional da Índia, é a principal instituição de financiamento de exportação
do país, foi criado para financiar, facilitar e promover o comércio internacional, e também, para realizar várias
atividades de pesquisa relacionadas à sua atuação. O Prêmio tem como objetivo incentivar a realização de
estudos e pesquisas sobre temas de relevância contemporânea para o BRICS.
DETALHES DO PRÊMIO
Nome do prêmio: Índia Exim Bank BRICS Economic Research Award
Objetivo: Estimular a pesquisa econômica avançada relacionada a temas de relevância para os paísesmembros do BRICS
Participantes elegíveis: Os autores de teses de doutorado aprovadas em qualquer universidade, reconhecida
nacionalmente ou por uma instituição acadêmica global, e que sejam cidadãos de um dos cinco paísesmembros do BRICS, são elegíveis para receber o Prêmio.
Universidades/ instituições acadêmicas elegíveis: qualquer universidade ou instituição acadêmica que
ofereça o curso de doutorado, e que seja, reconhecida nacionalmente e credenciada pelo organismo oficial
competente, do respectivo país.
Trabalhos elegíveis: Tese de doutorado que tenha sido aprovada durante o período de janeiro de 2017 a março
de 2022.
Tema da Tese: Pesquisa em economia internacional, comércio exterior, desenvolvimento econômico e o
financiamento relacionado. As questões de particular relevância para os bancos de desenvolvimento do BRICS,
como as referente a economia internacional, ao comércio exterior, ao desenvolvimento e financiamento afins,
aos investimentos diretos estrangeiros, a joint ventures, a competitividade internacional, a políticas que
impactam no comércio e no investimento e, as intervenções monetárias e fiscais,são de interesse especial. Os
critérios utilizados para a avaliação dos trabalhos inscritos serão originalidade, clareza da apresentação e
relevância para o contexto do BRICS
Idioma da Tese: A tese pode ter sido inicialmente apresentada em qualquer idioma nacional dos países do
BRICS ou, em Inglês.
O Prêmio: O prêmio consiste em uma condecoraçãoe um prêmio, em dinheiro, de 1,5 milhão de Rúpias
(aproximadamente USD 20.000) patrocinado pelo Índia Exim Bank.
Termos e Condições do Prêmio:
1. A Tese pode ter sido originalmente enviada em inglês ou em qualquer idioma nacional dos países do BRICS.
Caso a tese tenha sido redigida em outro idioma que não o inglês, a inscrição deve ser acompanhada de uma
tradução, em inglês, da tese completa, junto com os artigos publicados em revistas, que descrevem tal tese.
2. Todas as inscrições devem ser acompanhadas por um formulário de inscrição preenchido, em Inglês,
assinado pelo autor.
3. Deve ser fornecido um resumo da tese na forma de um ensaio bem escrito e auto-explicativo sobre o tema,
a metodologia, os resultados e as conclusões (até 5000 palavras), em inglês.
4. Os resumos dos trabalhos devem ser digitados e com espaço 1,5.
5. Os resumos devem ser enviados sem menção específica do nome do Autor, do Orientador e da
Universidade, em qualquer trecho do Resumo.
6. Todas as inscrições devem ser recebidas pelo Índia Exim Bank até 04 de abril de 2022.
7. Todas as inscrições devem ser acompanhadas de um certificado da universidade/instituto relevante,
referente à aprovação da tese para a concessão do Doutorado.
8. Todos os trabalhos devem ser acompanhados de uma cópia do passaporte atual (as duas primeiras e duas
últimas páginas) do requerente para comprovar sua nacionalidadede um dos países-membros do BRICS.
9. O Índia Exim Bank não realizará a devolução das inscrições dos autores e não aceita qualquer
responsabilidade decorrente de perda dos documentos, em trânsito.
10. As teses que atendam aos critérios de participação não podem ser submetidas, mais de duas vezes, para
consideração pelo Prêmio.
11. Sempre que possível, os candidatos deverão incluir os relatórios de avaliação de sua tese e, indicar os
nomes de todos os membros da banca e do orientador, no formulário de inscrição.

