II LIVRO WOMEN IN ANTITRUST BRASIL
CHAMADA PARA A COMISSÃO CIENTÍFICA
I. APRESENTAÇÃO
Tendo em vista a divulgação da chamada de artigos para compor o II Livro Women in
Antitrust, convidamos a comunidade feminina que tenha interesse em integrar a comissão
científica responsável pela avaliação, correção e finalização dos trabalhos selecionados, a
enviarem seus currículos.

II. PÚBLICO ALVO
Em consonância com os valores do grupo Women in Antitrust, voltado à aproximação
de mulheres que se dedicam ao estudo da defesa da concorrência, apenas serão aceitas
submissões de currículos femininos, de todas as áreas de atuação (advogadas, servidoras
públicas, pesquisadoras, economistas e autoridades antitruste, por exemplo), que tenham
graduação em direito e/ou economia e que também possuam, no mínimo, mestrado já
concluído na área de Direito Concorrencial e/ou áreas correlatas.

III. PRAZO DA CHAMADA
Os currículos a serem submetidos no âmbito desta chamada deverão ser enviados até a
data limite de 29 de março de 2019, sob pena de não apreciação.

IV. ENVIO DOS ARQUIVOS
Os currículos deverão ser enviadas para o e-mail bookwia@gmail.com no formato PDF.

V. CRONOGRAMA DE TRABALHO
A fim de operacionalizar a demanda de recebimento, triagem, avaliação, correção e
seleção dos artigos recebidos, as profissionais selecionadas para compor o comitê científico
deverão ater-se as datas abaixo descriminadas:
28 de fevereiro de 2019: publicação da convocatória para submissão de artigos e
composição da comissão científica do II Livro Women in Antitrust;
29 de março de: prazo final envio dos currículos;
05 de maio de 2019: previsão de resposta quanto a composição da comissão científica;
04 de junho de 2019: prazo final para submissões de artigos;

08 de junho de 2019 a 18 de julho de 2019: período de análise dos artigos pelo
comitê científico;
* última semana de outubro e primeira semana de novembro de 2019: expectativa de
lançamento do livro no evento do IBRAC;

VI. INFORMAÇÕES GERAIS
Na edição de 2018, cada integrante do comitê científico ficou responsável por avaliar,
em média, 6 (seis) artigos. Lembramos que a depender do número de artigos submetidos
nesta edição de 2019, há a possibilidade de as integrantes da comissão ficarem
responsáveis por mais ou menos trabalhos.
As avaliações seguirão o método de double blind review. As integrantes da comissão
científica receberão um documento com instruções para avaliação dos artigos, bem como
uma ficha de avaliação. Demais informações serão enviadas para as integrantes da
comissão científicas.

Brasília, 28 de fevereiro de 2019.
Comissão Organizadora do II Livro Women in Antitrust.

