PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA: INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA
A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB) vem
promovendo, nos últimos meses, iniciativas com o objetivo de incentivar a formação política
dos funcionários do BNB. Neste ano, a entidade já lançou dois projetos de apoio à participação
em eventos no Brasil, com temas afins aos trabalhados pela Associação. Os funcionários
selecionados foram contemplados com a premiação de passagens e ajuda de custo para a
participação no evento com o qual concorreram.
Agora, a AFBNB lança uma nova modalidade de incentivo voltado para a produção de
monografias, com o projeto “Formação Política: Incentivo à produção científica”. Este projeto
tem como objetivo estimular, por meio de premiação, a pesquisa e a elaboração de textos
científicos, possibilitando assim a produção de conhecimento e a manifestação dos funcionários
do BNB, ativos e aposentados, em temáticas relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico
da região e da sociedade nordestina.
Com isso, a AFBNB busca trazer à reflexão de todos, através dos conteúdos apresentados
nos trabalhos, aspectos políticos e sociais fundamentais para a afirmação da sociedade
brasileira e, em especial, da nordestina, na perspectiva do desenvolvimento coletivo e humano
dos indivíduos e comunidades. Dessa forma, a AFBNB persegue uma das propostas iniciais de
gestão da Entidade quanto à ampliação da participação dos funcionários.
Cláusula Primeira – Da participação:
Poderão participar todos os funcionários ativos e aposentados do BNB inscritos em
concursos de monografia com temáticas afins às questões trabalhadas pela AFBNB e ao
desenvolvimento do Nordeste. Estão impedidos de participar os diretores, conselheiros fiscais e
funcionários da AFBNB.
Cláusula Segunda – Da inscrição no Projeto da AFBNB:
As inscrições dos interessados deverão ser feitas até 28 de Novembro 2008, através de
malote endereçado a AFBNB, utilizando um dos seguintes critérios:
2.1. Primeira forma de apresentação:
a. O currículo resumido contendo:
(i)

Nome completo.

(ii) Apelido escolhido para nomear o autor da monografia.
(iii) Endereço completo ou lotação (se ativo), telefone e endereço eletrônico
para contato.
(iv) Nome completo dos demais integrantes do grupo, se for o caso.
(v) Breve relação contendo a formação acadêmica, experiência profissional
mais relevante, obras publicadas mais relevantes, etc.
b. Uma cópia impressa, em cd ou cd-rom, da monografia, na qual não deve existir
qualquer elemento que permita identificar o candidato ou demais autores,
apenas o apelido escolhido.
2.2. Segunda forma de apresentação: A monografia poderá ser enviada à AFBNB no
mesmo processo solicitado pelo CONCURSO em que o candidato se inscreveu.
Nota 1: Lembramos que a data de apresentação da monografia à AFBNB é
diferente da informada pelas entidades promotoras do concurso. Assim, pedimos aos
interessados observar as referidas datas de inscrições das monografias que estão
dispostas nos regulamentos específicos de cada entidade.

Nota 2: A AFBNB só realizará o concurso se houver uma participação mínima
de pelo menos 15 funcionários inscritos, em todas as fases do Concurso, com a
apresentação da monografia à entidade promotora e à AFBNB.
Cláusula Terceira – Da Monografia
A efeito de sugestão, a AFBNB informa a realização de um concurso de monografia em
curso, podendo ainda ser escolhido outro, pesquisado pelo próprio funcionário ou aposentado,
desde que esteja de acordo com os objetivos citados no item 1.
3.1 Concurso de Monografia do DEST, com sugestão do tema Empresas estatais,
desenvolvimento sustentável e políticas públicas no Brasil. Maiores detalhes
podem ser obtidos no site http://www.planejamento.gov.br/premiodest.htm
Nota 3: Se for escolhido outro concurso de monografia, o candidato deve,
antes de preparar a monografia ou encaminhar à Associação a documentação
solicitada no item 2, enviar e-mail à AFBNB solicitando a convalidação do referido
concurso para efeito de sua participação no Projeto. A entidade, após o recebimento
do e-mail, responderá em dois (2) dias úteis seu posicionamento em relação à
convalidação solicitada.

Cláusula Quarta – Da Seleção
A escolha se dará por processo seletivo entre os candidatos inscritos e monografias
apresentadas, a partir de comissão formada por membros da Diretoria e CT-AFBNB, até março
de 2009.
O critério é a leitura e análise comparativa das monografias, nos atributos de (a)
conteúdo, (b) repercussão político-social e (c) proposições para o desenvolvimento da
sociedade nordestina e comunidade do BNB. Os atributos serão valorados e o vencedor será o
que receber a maior pontuação ou se houver empate, por sorteio.
Cláusula Quinta – Da Premiação
O trabalho vencedor concorrerá a duas (2) passagens ida e volta, com ajuda de custo
de até três (03) dias para capitais no Brasil.
5.1 - Fica estabelecido que o candidato vencedor apresentará artigo de duas laudas
para efeito de divulgação no jornal e/ou Revista NOSSA VOZ ou autorizar a emissão de
resumo do trabalho apresentado.
Cláusula Sexta – Da Divulgação
A AFBNB divulgará o nome do vencedor durante a 35ª Reunião do Conselho de
Representante e disponibilizará o resultado em seu site.

